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                GRADSKO VIJEĆE 

   
Klasa: 021-05/17-01/0016 
Urbroj: 2140/01-01-0105-17-15 
Krapina, 09.10.2017. 
 

 
 

Z A P I S N I K  

 

 

sa 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 09.10.2017. godine u 19,00 sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina 

 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Matilda Juričev Žigman, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip 

Kozina, Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović,  Željko Pavić, Nenad Sikirica, Irena Šafranko, Branko 

Kučko, Katarina Štrok   

 

OPRAVDANO ODSUTNI :  

 

Zoran Čavužić, Alen Spiegel i Tomislav Pernjek 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, predstavnik REGA-e za Svjerozapadnu Hrvatsku g. Marko Miletić, direktorica Krakom-

a gđa.Katarina Posilović, direktor Krakom-vodoopskrbe g.Danijel Kranjčec, ravnateljica OŠ Ljudevit 

Gaj gđa.Dragica Belošević, ravnateljica Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ gđa.Ksenija Ostojić, ravnatelj 

Gradske knjižnice g.Zdravko Štefanić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta gđa.Grozdana Pavlović, 

zamjenik zapovjednika JVP g.Zvonko Ortner, tajnik Krapinskog športskog saveza g.Radovan Cesarec,  

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 3.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 Grada Krapine g.Hršak konstatira da je sjednici u 19,07 sati pristupio član 

Gradskog vijeća g.Tomislav Pernjek. 
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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 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

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

3. Prezentacija projekta Newlight ( Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) 

4. Izvješće o radu  Udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi sa područja Grada Krapine za 2016. godinu 

5. Izvješće o radu Udruga u kulturi i tehničkoj kulturi sa područja Grada Krapine za 2016. godinu 

6. Izvješće o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2016. godinu 

7. Izvješće o radu Krapinskog športskog saveza za 2016. godinu 

8. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2016. godinu 

9. Financijsko izvješće za 2016.godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.god. Dječjeg 

vrtića „Gustav Krklec” Krapina 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2016. godinu 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2016. godinu 

12. Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2016. god. 

13. Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u 

školskoj godini 2015./2016. Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina 

14. Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole 

na kraju školske godine 2015./2016. Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina 

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

d.o.o. za poslovnu godinu 2016.  

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

Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2016. 

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva „Krakom-

gradnja“ d.o.o. trgovačkom društvu „Krakom“ d.o.o. 

18. Prijedlog Zaključka o pristupu elektroničkoj komunikacijskoj mreži velike brzine na području Grada 

Krapine 

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja 

20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu 

21. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine 

 

T O Č K A  1. 

 

Pitanja i prijedlozi 

 

1. Članica Gradskog vijeća gđa.Irena Šafranko je u ime kluba zastupnika SDP-a, HNS-a, HSU-a dala 

sugestiju, inicijativu da se zaposli logoped za potrebe predškolske djece radi ranije intervencije, jer 

prema podacima ove godine Grad Krapina i okolne općine imaju cca 400 predškolaca, a skoro 50% djece 

ih ima potrebu za logopedom. Napomenula je da je problem kad postoji potreba djeteta za logopedom, a 

ne pohađa vrtić ni malu školu. Isto tako je pohvalila što se osigurao rad logopeda, ali potrebe su velike,  

jedan logoped nije u mogućnosti kvalitetno pristupiti potrebama velikog broja djece. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić zamolio je u pisanom obliku da mu se dostavi specifikacija koje 

nerazvrstane ceste se uređuju na području Grada., zbog čega su povećana sredstva u Rebalansu 
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Proračuna. Nadalje je postavio pitanje zašto je rasvjeta koja je postavljena na šetnici poskupjela 300%, te 

isto moli pismeni odgovor kolika je cijena  rasvjete koja se postavila na Šetnici u Krapini. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je napomenuo, da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 

odgovorio na isto pitanje, da se moralo pristupiti uređenju navedenih dionica prema nalogu prometne 

inspekcije koja je izdala nalog Gradu za izvođenje radova mikroasfalta na tri dionice u Krapini – 

Zagrebačka cesta, dionica od Doma zdravlja do raskrižja za Južnu zonu, dionica od trgovine Konzuma u 

Mih.Jarku do sajmišta u Polju Krapinskom te dionica od tzv.Ruke do tvrtke Emos. Što se tiče rasvjete za 

šetnicu u Proračunu su bila  stavljena samo inicijalna sredstva, napravljena je projektna dokumentacija i 

na temelju nje napravljen troškovnik. 

 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

 

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

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

 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, dao je navedenu točku na glasovanje te konstatirao da je 

sa 15 glasova ZA jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 

  

T O Č K A  3. 

 

Prezentacija projekta Newlight ( Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak pozvao je predstavnika Regionalne energetske agencije za 

Sjeverozapadnu Hrvatsku g.Marka Miletića da prezentira članovima Gradskog vijeća projekt Newlight. 

 

g.Marko Miletić pozdravio je prisutne te se zahvalio na ukazanom povjerenju. Napomenuo je da se sa 

cijelim projektom krenulo 2015. godine te da je Krapinsko zagorska županija uočila potrebu za 

modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete, a istom se priključilo 57 gradova. Za navedeni projekt 

osigurana su sredstva sa glavnim ciljem, zadovoljiti potrebu za modernizacijom zastarjele javne rasvjete 

gradova i općina. Upoznao je članove Gradskog vijeća da prema podacima akcijskog plana Grada 

Krapine od 2127 svjetiljki predloženo je za obnovu 91%, i to sve putem ECP ugovora. Isto tako je 

napomenula da bi javnu rasvjetu modernizirala ESCO tvrtka, Grad Krapina bi bio korisnik rasvjete. Grad 

bi od sredstava koje bi uštedio na energiji plaćao ESCO-u naknadu deset godina prema ugovoru. U 

nastavku prezentacije napomenuo je da je napravljena GIS aplikacija sustava javne rasvjete koju Grad 

može koristiti za daljnje praćenje održavanja javne rasvjete. g.Miletić upoznao je članove Gradskog 

vijeća da predlaže, da predstavničko tijelo Grada Krapine  donese odluku za navedeni projekt kako bi se  

raspisala javna nabava! 

 

Član Gradskog vijeća g.Sikirica postavlja pitanje boje svijetla te da li je garancija od 25 godina moguća. 

Također postavlja pitanje da li su izvršena mjerenja odnosno da li je Grad prejako ili preslabo osvijetljen. 

 

g.Miletić odgovara da je boja svijetlo žuta. Što se tiče osvjetljenja, postojeće stanje je lošije nego bi 

trebalo biti. 
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Član Gradskog vijeća g.Pavić postavio je pitanje da li će Grad moći upravljati rasvjetom, na što je 

g.Miletić odgovorio da je predviđen režim regulacije rasvjete odnosno može se isprogramirati što ne 

povećava troškove za Grad. 

 

T O Č K A  4. 

 

Izvješća o radu  Udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi sa područja Grada Krapine za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Primaju se na znanje Izvješća o radu Udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi sa područja Grada Krapine za 

2016. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Izvješća o radu Udruga u kulturi i tehničkoj kulturi sa područja Grada Krapine za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Primaju se na znanje Izvješća o radu Udruga u kulturi i tehničkoj kulturi sa područja Grada Krapine za 

2016. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.  

 

 

T O Č K A  6. 

 

Izvješća o radu DVD-a sa područja Grada Krapine za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Primaju se na znanje Izvješća o radu i financijska izvješća DVD-a sa područja Grada Krapine za 2016. 

godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  7. 

 

Izvješće o radu Krapinskog športskog saveza za 2016. godinu 
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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 da je donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu Krapinskog športskog saveza za 2016. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2016. 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. 

 

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, 

SUZDRŽANIH I PROTIV nije bilo donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2016. godinu u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Financijsko izvješće za 2016.godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016.god. Dječjeg 

vrtića „Gustav Krklec“ 

 

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 da je  donijet slijedeći 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o radu za pedagošku godinu 

2015./2016. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.  
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Član Gradskog vijeća g.Kučko Branko zatražio je od ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta pojašnjenje 

stavke Rashodi od 221.000 kuna – ostale usluge odnosno specifikaciju na što se odnose ostale usluge. 

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta gđa.Pavlović je odgovorila da kod sebe nema dokumentaciju 

kako bi mogla dati točan odgovor te da će se isti dostaviti u pismenom obliku. 

 

Nakon provedene  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 Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2016. 

godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Prima se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2016.godinu  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  12. 

 

Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2016. 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. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Prima se na znanje Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 

2016. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  13. 

 

Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole 

u školskoj godini 2015./2016. Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ 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. 

 

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

Kako nije bilo  rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je donijet slijedeći 
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Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada škole u školskoj godini 2015./2016. Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  14. 

 

Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 

škole na kraju školske godine 2015./2016. Osnovne škole Augusta Cesarca 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. 

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

 

Članica Gradskog vijeća gđa. Irena Šafranko je kao članica školskog odbora upoznala članove vijeća da 

navedeno financijsko izvješće nije potvrđeno od strane školskog odbora, jer nije bilo potpuno, a kasnije 

je prihvaćeno sa primjedbama. 

Nakon provedene 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 Financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i 

programa rada škole na kraju školske godine 2015./2016. Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

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

d.o.o. za poslovnu godinu 2016.  

 

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 gđica.Katarina Štrok zatražila je pojašnjenje od direktora g.Kranjčeca stavke 

AOP 122 – odgođeno plaćanje troškova u iznosu od  117.000 kuna. 

Direktor društva Krakom.vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2016. predložio je odgovor 

u pismenom obliku. 

 

Nakon provedene  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 2016.  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  16. 

 

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

Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2016. 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 
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Kratko obrazloženje Godišnjih financijskih izvješća i izvješća Uprava o stanju društava Krakom, Pekom, 

Gradska plinara i Krakom-gradnja dala je direktorica gđa.Katirina Posilović. Upoznala je članove 

Gradskog vijeća sa stanjem dugoročnih i kratkoročnih obveza. 

U svom izlaganju nadalje je izdvojila neke od projekta koje je odradila čitava grupa, napomenula je da je 

broj zaposlenih manji za 18. ljudi. Dalje navodi da je cijela grupa u 2016. godini poslovala pozitivno i 

ostvarila neto dobit od 33.523 tisuće kuna. 

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

 

Član Gradskog vijeća g.Nenad Sikirica zatražio je pojašnjenje i specifikaciju u pismenom obliku stavke 

AOP 038, Zalihe društva, kao i obaveze za ekološku rentu prema Općini Jesenje. 

Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavio je pitanje koliko je ostalo stanova u vlasništvu Krakom 

gradnje u zgradi u ul.Frana Galovića 7 te koliko se planira prihodovati od prodaje, podatak može sa  

mjesecom listopad 2017. Iste odgovore moli u pismenom obliku. 

Nakon provedene  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 Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., 

Pekom d.o.o., Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o. za poslovnu godinu 2016.  u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva „Krakom-

gradnja“ d.o.o. trgovačkom društvu „Krakom“ d.o.o. 

 

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 06.10.2017. god. u 15,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

Kratko obrazloženje gore navedne točke dala je direktorica Krakoma, gđa.Posilović, napomenuvši da se 

Odluka o pripajanju donosi iz razloga efikasnijeg obavljanja istovjetnih poslova.Također je napomenula,  

da bi se na taj način dobila jača tržišna i pregovaračka pozicija, kao i zbog povećanja upravljačke 

efikasnosti tako i zbog eliminacije troškova kao i utjecaj PDV–a. 

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

 

Član Gradskog vijeća g.Sikirica je napomenuo da je nedvojbeno da se će na taj način štedjeti, samo firmu 

koja se bavi komunalnim djelaltnostima spajamo sa firmom koja ima obaveza te na taj način stvaramo 

teret tom trgovačkom društvu. 

Gradonačelnik Grada Krapine nadovezao se na izlaganje direktorice Krakoma te je napomenuo da se 

dugo i detaljno razgovaralo o toj temi te da je ovo najbolje rješenje za daljnje poslovanje jer je tako 

pokazao i elaborat koji je izradilo neovisno ovlašteno društvo. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 6 

glasova  SUZDRŽANIH, 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 davanju prethodne suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva „Krakom-

gradnja“ d.o.o. trgovačkom društvu „Krakom“ d.o.o. u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Zaključka o pristupu elektroničkoj komunikacijskoj mreži velike brzine 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 06.10.2017. god. u 15,30 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 predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 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 Zaključak o pristupu elektroničkoj komunikacijskoj mreži velike brzine na području Grada 

Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  19. 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja 

 

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 

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 06.10.2017. god. u 15,30 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 Odbora za financije i proračun g. Ivica Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je 

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06.10.2017. 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.Pavić Željko predlaže da se u čl.2. st.3. Odluke briše riječ „može“ tako da glasi 

„odobrit će se“ 

Gradonačelnik kao predlagač Odluke se slaže sa prijedlogom. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 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 izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika s tim da se u čl.2. st. 3 briše ispred 

riječi „podstavke 1. i 2.“ riječ „može“ te treba ostati „odobrit će se“. 

 

T O Č K A  20. 

 

Polugodišnji 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 on kao predsjednik Odbora za financije i 

proračun podnosi 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 06.10.2017. 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 15 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  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  21. 

 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 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 .  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci 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 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječnj-lipanj 2017. 

godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                    Ivica Hršak 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Branka Matijević 
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