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                 GRADSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 021-05/17-01/0021 

Urbroj: 2140/01-01-0105-17-5 

Krapina, 28.11.2017. 

 

 

  Z A P I S N I K  

 

 

sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 28.11.2017. 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, Zoran Čavužić, Alen Spiegel,  

Tomislav Pernjek,  Irena Šafranko, Branko Kučko, Katarina Štrok   

 

OPRAVDANO ODSUTAN:  

 

Nenad Sikirica 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

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

gradonačelnika, gđa. Mirela Čordaš, izrađivač plana, predstavnica APE, Vlasta Bočkaj, pročelnica, 

Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Matijević, voditelj zapisnika  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 4.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 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Pitanja i prijedlozi 

2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
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3. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine 

4. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Krapine 

6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2018. godinu 

7. Prijedlog Odluke o ustroju i djelokrugu rada Upravnih tijela Grada Krapine 

8. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2017. godinu 

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. 

godinu 

10. Prijedlog dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2017. godinu 

11. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu 

 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. Član vijeća g.Željko Pavić čestitao je kolegici Matildi Juričev Žigman na izboru za ravnateljicu OŠ 

Augusta Cesarca Kapina te postavlja pitanje Gradonačelniku koji je bio razlog za mijenjanje članova 

Školskog odbora kojima mandat traje još 3,5 godina i koji su, prema njegovom mišljenju, dobro radili 

svoj posao. Napomenuo je da su oni bili ti koji su ukazivali na nepravilnosti koje su se događale u školi. 

Nadalje se osvrnuo na odgovor što se tiče troškova za izgradnju rasvjete kroz šetnicu, koju je pohvalio, 

vidi se da je isto poduzeće radilo šetnicu i rasvjetu, pa se neke stavke poklapaju u poslovima. 

Moli da direktorica Krakoma odgovori u pisanom obliku koliko stanova namjeravaju prodati kako bi se 

mogla izgraditi upravna zgrada Krakoma te kada će se to napraviti. 

U svom daljnjem izlaganju napomenuo je da je nastao problem, zaustavljen je proces optičke 

infrastrukture te prema njegovom saznanju isti će otići raditi u Općinu Radoboj ili Grad Zabok jer su i 

oni ušli u isti posao. 

Isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da je poduzeće koje ima u najmu poslovni prostor za 

vrtić pokrenulo predstečajnu nagodbu, ali nema duga prema školi, pa se boji da će škola ostati bez cca 

200.000 kuna 

Isto tako je postavio pitanje zašto se za škole ne ulazi u projekte elektroenergeske učinkovitosti, jer su 

mnoge ostavarile pravo na sredstva iz EU. 

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović obaviještava članove vijeća da će Krakom dati pisani 

odgovor za tražene podatke. 

Što se tičke izgradnje optičke infrstrukture napomenuo je da je razgovarao sa Gradonačelnikom Zaboka 

te sa Gradom Varaždinom o istome, da gospodin koji radi na tim poslovima nije dostavio projektnu 

dokumentaciju, izvjestio je HAKOM te je u načelu na zadnjem sastanku u Gradu predložen  model. 

Za izgradnju šetnice i rasvjete proveden je postupak javne nabave. 

Osvrnuo se nadalje na izbor novih članova Školskog odbora, napominjajući da je nakon izbora bio 

produžen mandat starim članovima, ali je smatrao da trebaju doći novi članovi, koji će unijeti malo 

svježine u rad školskog odbora. 

Gradonačelnik je napomenuo da što se tiče predstečajne nagodbe poduzeća koje ima privatni vrtić i 

naplate sredstava,  pokrenut je sudski spor za navedeno potraživanje, pa je to razlog zašto  nije ušlo u 

masu predstečajne nagodbe. Također je pokrenut spor od strane Osnovne škole za iseljenje vrtića iz 

zgrade Stare škole u Podgori, a Grad se uključuje u spor kao umješač. 

Ravnatelji osnovnih škola s područja Grada su se trebali uključiti u traženje sredstava za bazi energetske 

učinkovitosti. 

 

2. Član Gradskog vijeća g.Zoran Čavužič napomenuo je da se boji da će dugovanje Općini Jesenje za 

ekološku retu imati financijskih posljedica prema Krakomu i Gradu Krapini jer Općina Jesenje traži da se 

ista naplati te da li se zna iz kojih će se izvora pokriti taj dug.  

 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da se renta rješava i smanjuje. Nitko ne spori 

postojanje obaveze. Isto tako je napomenuo, da način komunikacije preko novinara nije dobar, o svemu 
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se može razgovarati i dogovoriti. Isto tako je napomenuo da se ta sredstva moraju namjenski trošiti jer se 

ista koriste za poboljšanje uvjeta života uz odlagalište otpada. 

 

Član Gradskog vijeća Alen Spiegel postavio je pitanje poštivanja zakona o sortiranju smeća, ili ćemo se 

usuglasiti sa zakonskim odredbama ili će se plaćati kazne. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je odgovorio da je Grad Krapina napravio najviše od svih u Krapinsko 

Zagorskoj Županiji na usuglašavanju za zakonskim propisima vezano za gospodarenje otpadom. 

Napomenuo je da je plan gospodarenja otpadom Grada Krapine pred završetkom, čekaju se još neke 

suglasnosti, jer je on preduvjet da bi se dobila sredstva na natječajima. Također je obavijestio članove 

Gradskog vijeća da bude trebalo preispitati cijenu odvoza smeća, jer troškovi su se povećali uvođenjem 

eko otoka, druge kante za smeće, otvaranjem reciklažnog dvorišta, a cijena se nije mijenjala. 

 

T O Č K A  2. 

 

 Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća 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.  

 

Članica Gradskog vjeća Irena Šafranko osvrnula se na svoje izlaganje  pod  Toč.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“ te je napomenula da  Izvješće nije prihvaćeno od 

strane Školskog odbora već da je Školski odbor zauzeo stav: 

- da se radi o lošem i neprofesionalnom planiranju, 

- da se traži od stručne službe Škole da razjasni zašto su nastali minusi na pojedinim stavkama 

financijskog izvješća. 

Moli da se ispravi i dopuni njezino izlaganje u Zapisniku sa 3.sjednice te da se odgovor u pismenom 

obliku zatraži od ravnatelja OŠ Augusta Cesarca Krapina. 

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

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

U s v a j a  se Zapisnik sa 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika s tim da se ispravi  toč.14. st.2. izlaganje članice Gradskog vijeća Irene Šafranko kako je 

navedeno gore u  raspravi. 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 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 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

Kratko obrazloženje o navedenoj točci dnevnog reda dala je izrađivačica Plana, predstavnica APE gđa. 

Mirela Čordaš. Napomenula je da je Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 25.03.2015. godine 

donjelo Odluku o izradi V.Izmjena i dopuna Prostorog plana uređenja Grada Krapine. Nadalje je 

obavijestila članove Gradskog vijeća da je osnovni razlog za pokretanje izmjene i dopune PPUG-a 



Oznaka obrasca: 1248 
4/8 

utvrđena potreba za: usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju, noveliranje katastarskih i 

geodetskih podloga, obzirom da su formirane na području Grada nove katastarske općine, noveliranje 

planskih rješenja s novim potrebama i zahtjevima stanja u prostoru radi omogućavanja društvenog i 

gospodarskog razvoja, usklađenje zona za razvoj infrastrukture i najmena prostora s planovima višeg 

reda i prema zahtjevima javnopravnih tijela. 

Nadalje navodi da je prijedlog prostornog plana upućen na javnu raspravu na koju su bila pozvana sva 

javnopravna tijela kao i podnositelji zahjteva, da je izrađeno Izvješće o svim obrađenim zahtjevima i 

primjedbama te je isto objavljeno na web stranici  Grada i Ministarstva graditeljstva. Konstatirala je da 

su na temelju svih poduzetih radnji stečeni uvjeti za donošenje predmetnog plana od strane Gradskog 

vijeća Grada Krapine. 

Član Gradskog vijeća g.Tomislav Pernjek postavio je pitanje da li Natura 2000 povećava ili smanjuje 

granice obuhvata i zašto je ukinuta obveza plana uređenja Športsko rekreacionog centra Podgora, na što 

je gđa.Čordaš odgovorila da nažalost povećava granice obuhvata prema Jugu, ali da to određuje 

Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, a što se tiče ŠRC Podgora, iz razloga što su uvjeti određeni 

Generalnim urbanističkim planom. 

Članica Gradskog vijeća gđa. Irena Šafranko postavila je pitanje zašto je za Vilu Anku izmjenjen  status 

u zaštičenu građevinu. 

Član vijeća g.Željko Pavić napomenuo je da je intencija rasprave za Vilu Anka bila da se građevine koje 

se nalaze u kategoriji E i Z mogu sufinancirati iz državnog proračuna. 

gđa. Mirela Čordaš je odgovorila da se iz državnog proračuna mogu sufinancirati zgrade u kategoriji Z i 

P. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Ivica Hršak konstatirao je da je Krapina kotlina, da ima Naturu 2000, da 

ima plinovod, željeznički koridor, da ima zaštičenu jezgru, pa pita što napraviti da bude izgrađenost u 

Gradu veća, gdje si možemo pomoći sami. 

gđa. Mirela Čordaš napomenula je da je izgrađenost u Gradu dobra, ali da bi se vidjeli detaljniji uvjeti 

treba napraviti Urbanistički plan povijesne jezgre. 

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

 

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

glasova ZA, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  4. 

 

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području 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 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 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

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

 

Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić predložio je da se u čl.IV st.2. doda „i za kupnju novih 

poljoprivrednih površina“. 
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Gradonačelnik Grada g.Gregurović je napomenuo da kao predlagač nema ništa protiv, ali je već za taj 

Program zatražena suglasnost Ministarstva poljoprivrede, te ako će se sada Program mijenjati, neće se po 

njemu stići postupati ove godine jer je kratak rok. 

Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko je predložio da se njegov prijedlog stavi u Program za sljedeću 

godinu.  

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

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti 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 2017. godinu u tekstu koji 

čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima 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 i Odbora za financije i proračun da podnesu Izvješća sa sjednica. 

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. 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 16 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Programa rada Savjeta mladih 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 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 



Oznaka obrasca: 1248 
6/8 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Program rada Savjeta mladih Grada Krapine za 2018. godinu  u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.  

 

T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Odluke o ustroju i djelokrugu rada Upravnih tijela 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 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se Odluka o ustroju i djelokrugu rada Upravnih tijela Grada Krapine  u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja 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 da na temelju čl.18.st.2. Odluke o 

priznanjima  o istom nema rasprave već se glasa o svakom prijedlogu pojedinačno, a nakon toga o 

cjelokupnoj odluci. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak daje na glasovanje slijedeće prijedloge: 

 

a) za Povelju Grada 

- Anđelku Suhodolčanu – konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH  

nije bilo, prihvaćen, 

- Rajku Suhodolčanu – konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije 

bilo, prihvaćen, 

- tvrtki „Krateks“ – konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA , PROTIV I SUZDRŽANIH  nije 

bilo, prihvaćen, 

 

b) za Plaketu Grada 

- Alojzu Jembrihu - konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije 

bilo,  prihvaćen, 

- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lepajci - konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, 

PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen, 

- Miljenku Hršaku - konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije 

bilo,  prihvaćen, 

 

c) za Malu plaketu Grada  



Oznaka obrasca: 1248 
7/8 

- Antoneli Cesarec - konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije 

bilo,  prihvaćen, 

- Antoniu i Lari Pecigus - konstatira se da je jednoglasno sa 16 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH 

nije bilo, prihvaćen. 

 

Nakon provednog glasovanja o pojedinačnim prijedlozima za Povelju, Plaketu i Malu plaketu Grada 

Krapine, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak konstatira da je sa 16 glasova ZA, jednoglasno,   

SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  Odluka o dodjeli priznanja Grada Krapine za 2017. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 

2019. 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 financije 

i proračun da podnese 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 27.11.2017. 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 16 glasova ZA, 

jednoglasno, 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 Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 

2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području 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 poziva predsjednika Odbora za 

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

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. 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.  
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Nakon provedene rasprave predsjednika Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 glasova ZA, 

jednoglasno, SUZDRŽANIH i PROTIV nije bilo, donijeti slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i  se  dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2017. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu 

 

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

materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 

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

 

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

vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. god. u 17,30 sati o gore navedenoj točci 

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

vijeću na daljnji postupak. 

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

Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2017. 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.Željko Pavić upozorio je na iznos koji je upisan u Programu kod OŠ August 

Cesarec. 

 

Gradonačelnik Grada g.Gregurović je odgovorio da se potkrala greška u pisanju, koja će se ispraviti kod 

izvršenja Programa, tako da se izbriše iznos „1.420.980720“ a napiše iznos „1.420.980“. 

 

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

jednoglasno, 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 školstvu i predškolskom odgoju za 2017. godinu u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika, s tim da se ispravi greška u Programu kod OŠ Augusta 

Cesarca. 

 

 

 

                                                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                  Ivica Hršak 

 

 

Zapisnik sastavila:  

Branka Matijević 


