
                  GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0015
URBROJ: 2140/01-01-0106-19-5
Krapina, 15.07.2017.

 Z A P I S N I K 

sa 15.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 15.07.2019. godine u 19,30 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, Branko Kučko, Željko Pavić, Tomislav Pernjek, Katarina
Štrok, Davor Čavužić, Zoran Čavužić, Irena Šafranko i Alen Spiegl

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:
Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina,
zamjenik gradonačelnika,Vlasta Bočkaj, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić,
pročelnica, Andrea Cobović, pročelnica, Branka Matijević, voditelj zapisnika

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica Hršak otvara 15.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 Ivica Hršak konstatira da su u 19,45 sati sjednici Gradskog vijeća
pristupili slijedeći članovi Gradskog vijeća:  Kristijan Krsnik i Tomislav Pernjek.

Isto tako je obavijestio članove Gradskog vijeća da im je danas podijeljen radni materijal za Toč.12.
kako je i bilo napisano na pozivu za današnju sjednicu, jer su pregled i ocjena morali ostati tajni.

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica je dao na glasovanje predloženi Dnevni red koji su članovi
Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je sa 17 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Pitanja i prijedlozi
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i
2021.godinu
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za
2019. godinu
4. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2019.
godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada



Krapine za 2019. godinu
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. godine
7. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
9. Prijedlog Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2019. godinu
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2019.
godinu
11. Prijedlog Izmjene godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada
Krapine
13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Krapina
14. Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i
studentima s područja Grada Krapine
15. Izvješća o radu i financijski izvještaji DVD-a na području Grada Krapine za 2018. godinu
16. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Grada Krapine
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Krapini
18. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kat.čest.br.4610/1
k.o. Krapina-Grad

T O Č K A 1.

Pitanja i prijedlozi

1. Član Gradskog vijeća Alen Spiegl predložio je Gradonačelniku da što se tiče naplate komunalne 
naknade te ostalih gradskih prihoda, kada se šalju opomene ili ovrhe iz Grada treba provjeriti podatke 
o plaćanju, jer on iz svog iskustva govori da su se opomene i ovrhe slale bez provjere, građanima koji 
su podmirili račune. 

2. Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko pohvalila je Gradonačelnika na brzoj intervenciji čišćenja 
školskog dvorišta OŠ Augusta Cesarca od šute, otpada i ostalog, što su tamo ostavili izvođači radova 
koji su radili pristupnu rampu na ulazu u školu, jer vjeruje da je imao saznanje o tome, da bi se i prije 
smeće otklonilo.

3. Član Gradskog vijeća Željko Pavić ponovno je postavio pitanje brzog interneta, jer zna da su u 
zadnje vrijeme  tri obrtnika otišla iz Grada jer nemaju brzi Internet. Napomenuo je da smo bili prvi 
Grad koji je napravio infrastrukturu za brzi Internet, 2016. godine su bila osigurana i sredstva u 
Proračunu Grada, no mi smo i dalje  na istom,  dok se gradovi oko nas informatički razvijaju.

Gradonačelnik Grada Zoran Gregurović odgovorio je da su obavljeni mnogi razgovori i kad se mislilo 
da se našao model za rješenje, uvijek se nešto novo tražilo, predlagao se novi prijedlog. Također je 
napomenuo da je Grad sa okolnim općinama krenuo sa pripremnim radnjama i izradom dokumentacije 
za javljanje na najavljeni natječaj kroz EU fondove za izgradnju širokopojasnog interneta.

T O Č K A 2.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.
i 2021.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 je ujedno i kao predsjednik Odbora za
financije i proračun obavijestio članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj
sjednici održanoj 12.07.2019. istu jednoglasno prihvatio i poslao 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, jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH 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 2019. godine sa projekcijama za 2020. i
2021. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 3.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada
Krapine za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH 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 kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine
za u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 4.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za
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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 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 2019.
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika

T O Č K A 5.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada
Krapine za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH 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 Grada
Krapine za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika

T O Č K A 6.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. 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 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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. godinu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 7.

Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u tekstu koji
čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 8.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u tekstu
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 9.

Prijedlog Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske
dokumentacije za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 10.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za
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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio Gradskom vijeću na daljnji
postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavio je pitanje da li su riješena sva imovinsko pravna pitanja 
sa Muzjem vezano za Kneippovo lječilište  odnosno da li možemo riješiti bez njih, jer zna se da polažu 
prava na sve.

Gradonačelnik je odgovorio da je to problem koji se rješava i da je Grad treba srediti sve dozvole za 
izmještanje ŽC. Namjera nam je da se ide sa projektom Kneippovo lječilište, napravljena je 
konzervatorska studija te se na temelju toga može napraviti projektni zadatak i raspisati natječaj.
Radimo da se Grad zaštiti, Muzej ima pravo građenja te smo uputili dopis da su potrebna ulaganja jer 
je ta zgrada 3 puta dograđena i srušena te se pokazalo da na njoj ima ozbiljnih pukotina. Isto tako je 
izrazio svoje mišljenje, da je najbolje da se projektira nova zgrada.

Nakon kraće  rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH 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 kulturnih dobara na području Grada Krapine za
2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 11.

Prijedlog Izmjene godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 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
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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s e se Izmjene godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2019. godinu



u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 12.

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 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 12.07.2019. u 16,00 sati o gore navedenoj točci
upoznat, da su članovi Odbora upoznati da će se materijal podijeliti na sjednici jer pregled i ocjena
moraju ostati tajni.

Predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak otvara po gore navedenoj točci raspravu.
Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavlja pitanje da li su se usporedile cijene prve i druge firme, 
tako da se ne dogodi da građani budu ponovno punili Proračun.

Jelena Milčić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun obavijestila je članove Gradskog 
vijeća da uspoređujući cijene po nekim stavkama  1 i 2 firme negdje više negdje manje, a neke stavke 
su u novom natječaju izbačene koje su bile u prošlom.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada
Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 13.

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice 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 12.07.2019. 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 te je konstatirao da je
privremeno sjednicu napustio član vijeća Kristijan Mužek.
Kratko obrazloženje dao je Gradonačelnik Grada  napomenuvši da je Statut usklađen sa novim 
Zakonom, te je istakao da se isto neće pokazati dobrim, jer samo Knjižnice sa više od 10 zaposlenika 
mogu imati Upravno vijeće.  Isto tako je napomenuo da ravnatelja više ne imenuje izvršno tijelo već 
predstavničko tijelo, Gradsko vijeće.
Članica Gradskog vijeća  Irena Šafranko postavila je pitanje dali je to  Zakonom decidirano određeno 
ili je to općenito mišljenje.



Gradonačelnik je odgovorio da se tražilo mišljenje Ministarstva kulture koje nam je potvrdilo da 
knjižnice sa manje od 10 zaposlenih nemaju upravno vijeće, odnosno upravno vijeće se raspušta te 
poslove upravnog vijeća obavlja ravnatelj knjižnice.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 15 glasova ZA,, 1 
glas SUZDRŽAN, 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 Statut Gradske knjižnice Krapina u tekstu
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Predsjednik konstatira da se nastavku sjednice pridružio član vijeća Kristijan Mužek

T O Č K A 14.

Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i
studentima s područja 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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i
studentima s područja Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 15.

Izvješća o radu i financijski izvještaji DVD-a 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 12.07.2019. 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 ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun g. Hršak upoznao je
članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12.07.2019. god. u 17,30 sati o
gore navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te uputio 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 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i h v a ć a j u se Izvješća o radu i financijski izvještaji DVD-a na području Grada Krapine u tekstu
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A 16.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu 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 12.07.2019. 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.

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i se Odluka o komunalnom redu na području Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio
ovog Zapisnika.

T O Č K A 17.

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 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 12.07.2019. 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 kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 17 glasova ZA,
jednoglasno, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći



Z A K L J U Č A K

D o n o s i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u Krapini u tekstu koji čini sastavni dio ovog
Zapisnika.

T O Č K A 18.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom
kat.čest.br.4610/1 k.o. Krapina-Grad

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 12.07.2019. 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 Grada Krapine je dao kratko obrazloženje vezano za ovu točku dnevnog reda, 
napomenuvši da su isto dobili svi članovi Gradskog vijeća uz poziv za današnju sjednicu.

Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko dao je kratki komentar veza za prodaju parcele, napomenuvši da 
sa zemljištem u gradskom vlasništvu treba bolje upravljati te poziva članove Gradskog vijeća da ne 
glasuju za ovu točku Dnevnog reda.

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko citirala je komentar Gradonačelnika „ da je većina parcele 
neupotrebljiva  zbog prolaska magistralnog plinovoda“ te je nadalje također citirala procjenu u kojoj 
stoji  „da magistralni plinovod prolazi južnim dijelom parcele i da je zanemariv  dio parcele koji je 
neupotrebljiv“.

Gradonačelnik Grada Krapine je odgovorio da su zaintresirani prihvatili takvo stanje parcele, a Gradu 
je to mrtvi kapital, a mišljenja je da je uvijek bolje da se nešto gradi pa makar i kroz privatnu 
investiciju.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 7
glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kat.čest.br.4610/1
k.o. Krapina-Grad u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                          Ivica Hršak

Zapisnik sastavila:
Branka Matijević


