
                   GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0019
URBROJ: 2140/01-01-0106-19-7
Krapina, 11.10.2019.

 Z A P I S N I K 

sa 16.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 11.10.2019. 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, Branko Kučko, Željko Pavić,  Katarina Štrok, Zoran Čavužić, 
Irena Šafranko, Tomislav Pernjek i Alen Spiegl

OPRAVDANO ODSUTAN:  Davor Čavužić

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika,  Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Branka Matijević, 
voditelj zapisnika 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Ivica Hršak otvara 16.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 radni materijal za današnju sjednicu.

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa glasova 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 14.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
3. Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu
5. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine
6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Velika Ves i k.o. Krapina jug



7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada 
Krapine

 
T O Č K A 1.

Pitanja i prijedlozi 

1. Član Gradskog vijeća g.Ćavužić Zoran predložio je Gradonačelniku da upozna članove vijeća  sa 
drugom polovicom  godine, pošto je danas na dnevnom redu Izvješće o radu za prvu polovicu 2019. 
godine. Isto tako je postavio pitanje kako Grad stoji u sudskom sporu vezano za održavanje javne 
rasvjete, jer svi vidimo da ih u Gradu ima puno. 

Gradonačelnik je odgovorio da što se tiče spora za javnu rasvjetu, Grad je postupio sukladno sudskoj 
odluci, na nju smo se žalili, ali žalba ne odgađa izvršenje . Napomenuo je  da postoje problemi što se 
tiče javne rasvjete u ulici Frana Galovića, od Željezničke stanice do Autobusnog kolodvora, ta trasa je 
na jednoj fazi te treba osigurati sredstva kako bi se iskopala ta cijela trasa i da se postavi novi kabel. 
Isti problem je i sa jednim rasvjetnim tijelom kod zgrade u Rendićevoj ulici. Nadalje je upoznao 
članove vijeća da postoji projektna dokumentacija za rekonstrukciju javne rasvjete kroz park koji je 
također samo na jednoj fazi.
Što se tiče radova koji se odvijaju u drugoj polovici ove godine, napomenuo je da se krenulo sa 
izgradnjom nogostupa od OŠ „August Cesarec“ prema Konzumu, jer se odobrena sredstva od 
Ministarstva unutarnjih poslova moraju iskoristiti. Također je istakao da vjerojatno rok za 
rekonstrukcije nadvožnjaka neće biti ispoštovan, već će isti biti gotov početkom mjeseca prosinca. 
Hrvatske željeznice rade sanaciju klizišta između Bregovite ulici i Hušnjakovog, rok za završetak je  
cca 15 radnih dana. Isto tako je napomenuo, da je gotova projektna dokumentacija za sanaciju 
nadvožnjaka iznad Zagrebačke banke, potom je obavijestio članove vijeća da Hrvatske vode provode 
tehničko čišćenje korita Krapinčice.
Dogradnja Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ je pri kraju, te se nada da će sve biti krajem mjeseca 
listopada gotovo. Nadalje upoznao je članove Gradskog vijeća da je gotova projektna dokumentacija 
za rotor kod Vatrogasnog doma.. Što se tiče rotora kod Ruke, obavijestio je članove Gradskog vijeća 
da Hrvatske ceste provode postupak izrade projektne dokumentacije.
Isto tako je napomenuo da su započeli radovi na II fazi spojne ceste od Sv.Križa Začretje prema 
Krapini, rok  za završetak  radova je 24 mjeseca.
Također je obavijestio članove Gradskog vijeća da je jučer potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na 
izgradnji željezničko-cestovnog prijelaza preko pruge i prilaza prema naselju Dolac.

2. Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić postavio je pitanje neprisustvovanja medija sjednicama 
Gradskog vijeća, te moli da ih se ubuduće poziva.
Potom je postavio pitanje u kojoj je fazi Grad što se tiče rješavanja optičke infrastrukture, do kud je 
Grad došao, zašto se stalo sa daljnjim radovima te predlaže ponovno da se oformi tijelo koje će 
pomoći u izradi tog projekta. Informiran je na konferenciji Smart City da je Grad Varaždin potpisao 
ugovor, svi su se o tome pozitivno izjasnili. Nadalje je napomenuo da će Grad imati dobru prometnu 
povezanost, ali od poduzetnika nitko neće doći zbog slabe internetske veze, ostat će u Zaboku, 
Sv.Križu Začretju, a imali smo među prvima infrastrukturu, rezervirala su se sredstva u Proračunu,  no 
sa svime se stalo.

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je odgovorio da za sada nažalost nema novih informacija 
vezano na pitanje za optičku infrastrukturu, neki prijedlozi se nisu mogli prihvatiti, te ističe da ne zna 
kako je Grad Varaždin uspio riješiti i potpisati ugovor, a da je sve pravno utemeljeno. Poziva sve 
članove Gradskog vijeća da se pridruže sa svojim prijedlozima rješavanju tog problema . Napominje 
da je sa susjednim općinama napravljena dokumentacija za široko pojasni Internet koja se predala 
HAKOM-u, jer je natječaj raspisan preko Fondova.



Član Gradskog vijeća g.Pavić Željko predlaže da se organizira sastanak, da se odredi u kojem će 
smjeru Grad krenuti, kako naše buduće generacije ne bi imale tih problema, da bi mogle bolje i brže 
funkcionirati i raditi.

T O Č K A 2.

Usvajanje Zapisnika sa 14.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 rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedenu točku na glasovanje te je 
konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 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 14.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A 3.

Usvajanje Zapisnika sa 15.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.

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napomenula je da ima primjedbu na Toč.18. Zapisnika 
odnosno ima primjedbu na konstatiran redoslijed svojeg izlaganja te riječi koje ona nije izrekla.
Napomenula je da nakon uvodnog obrazloženja predsjednika Gradskog vijeća pristupio je 
Gradonačelnik, koji je prezentirao tu točku, nakon njega je g.Željko Pavić dao komentar na istu, te 
nakon g.Pavića pristupila je ona jer nije mogla, a da ne da komentar na prezentaciju g.Gradonačelnika. 
Nadalje je citirala Gradonačelnika sa riječima „da je većina parcele neupotrebljiva zbog prolaska 
magistralnog plinovoda“ te je isto tako citirala procjenu u kojoj stoji „ da magistralni plinovod prolazi 
južnim dijelom parcele i da je zanemariv dio parcele koji je neupotrebljiv“ pa moli da se to ispravi u 
Zapisniku.

Član Gradskog vijeća  Željko Pavić isto tako je napomenuo da ima primjedbu na konstataciju 
njegovog izlaganja pod Toč.18., da nije komentirao da se ne slaže sa prodajom, već je u svom 
izlaganju napomenuo da sa zemljištem treba bolje upravljati. Isto tako je apelirao na članove Gradskog 
vijeća da ne glasuju za donošenje predloženog Zaključka, a što nije konstatirano.

Predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je sjednici pristupio član Gradskog vijeća Pernjek 
Tomislav.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je navedenu točku na glasovanje te je 
konstatirao da je sa 15 glasova ZA, 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 15.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika, s tim da se u Toč.18. Zapisnika nakon preslušavanja snimke sa sjednice ispravi:



- redoslijed i tekst izlaganja članice vijeća Irene Šafranko
- izlaganje člana vijeća Željka Pavića vezano za namjenu prodaje kao i konstatirati da poziva 

članove gradskog vijeća da ne glasuju o toj točci Dnevnog reda

T O Č K A  4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Odbora za financije i proračun g.Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da je Odbor 
na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2019.god. u 17,00 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 16 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 2019. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  5.

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su materijal za navedenu točku članovi vijeća primili uz 
poziv za današnju sjednicu Gradskog vijeća te otvara raspravu.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a   se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 
2019. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  6.

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Velika Ves i k.o. Krapina jug

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 09.10.2019..god. u 16,00 sati o gore navedenoj 
točci proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje 
Gradskom vijeću na daljnji postupak.



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

Gradonačelnik Grada Krapine upoznao je članove Gradskog vijeća da se predmetne čestice nalaze na 
trasi druge i treće faze izgradnje spojne ceste Zabok-Krapina. Napomenuo je da bi radovi na trasi 
mogli teći prema dinamici, potrebno je riješiti statuse pojedinih čestica u suradnji sa Hrvatskim 
cestama. Isto tako je napomenuo, da je nerazvrstana cesta javno dobro i ne može se otuđiti, može se 
samo dati pravo služnosti i pravo građenja, te da  nakon kada prestaje potreba korištenja nerazvrstane 
ceste, može se ukinuti status javnog dobra i nekretnina vratiti u vlasništvo Grada.

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 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 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Velika Ves i k.o. Krapina jug u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  7.

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ 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 09.10.2019.god. u 16,00 sati o gore navedenoj 
točci proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje 
Gradskom vijeću na daljnji postupak.

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

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je u svom izlaganju napomenuo, kako je u tijeku 
dogradnja Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“, kojom će se povećati smještajne jedinice, te je radi toga 
potrebno  ustrojiti dvije odgojno-obrazovne skupine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića utvrdilo je 
prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika. Kako se nije moglo točno odrediti da li na Izmjene i dopune 
Pravilnika suglasnost može dati Gradonačelnik ili Predstavničko tijelo, napomenuo je da se odlučilo  
da se navedena suglasnost da na donošenje Predstavničkom tijelu.

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok Meliš postavila je pitanje broja novih odgajatelja, jer ako se 
otvaraju dvije smještajne jedinice, svaka treba po 2 odgajatelja, znači ukupno 4, zašto je u Izmjenama i 
dopunama Pravilnika navedeno da se traži 6 odgajatelja.?

Predsjedniku Gradskog vijeća predložena je pauza od 5 minuta dok se ne kontaktira sa Ravnateljicom 
Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ radi pojašnjenja broja traženih odgajatelja u Izmjenama i dopunama 
Pravilnika, što je prihvaćeno.

Nakon što je kontaktirana ravnateljica Dječjeg vrtića, pojašnjeno je članovima Gradskog vijeća da je u 
Izmjenama i dopunama Pravilnika navedena potreba za 6 odgajatelja, od čega 4 odgajatelja za dvije 
nove odgojne obrazovne skupine, a 2 odgajatelja za produženo radno vrijeme Dječjeg vrtića.



Nakon kraće rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 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 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  8.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa 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 09.10.2019..god. u 16,00 sati o gore navedenoj 
točci proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje 
Gradskom vijeću na daljnji postupak.

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

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović dao je pojašnjenje donošenja Izmjene i dopune Odluke o 
uređenju prometa, da se ista donosi radi uvođenja naplate na novo uređenom parkiralištu u 
ul.K.Š.Đalskog, nasuprot Ljekarne Zubić, jer je bilo problema da automobili nisu mogli proći jer  se 
zakrčio promet. Uvođenjem novih parkirnih mjesta, uvodi se i naplata te će se na taj način regulirati 
parkiranje. 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 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 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  9.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 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 09.10.2019..god. u 16,00 sati o gore navedenoj 



točci proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje 
Gradskom vijeću na daljnji postupak.

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

Kako nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća g.Hršak je konstatirao da je sa 16 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 Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada 
Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

                                                                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                        Ivica Hršak

Zapisnik sastavila:
Branka Matijević


