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  Z A P I S N I K 

sa 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 28. 02. 2020. godine u 
19,00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: Kristijan Mužek, Ivica Hršak, Darko Mužar, Kristijan 
Krsnik, Jelena Majsec, Julije Kos, Josip Kozina, Lucija Slijepčević, Mladen Gregurović, 
Željko Pavić, Tomislav Pernjek, Katarina Štrok  Meliš, Irena Šafranko, Zoran Čavužić  i Alen 
Spiegl
OPRAVDANO ODSUTNI: Davor Čavužić i Branko Kučko

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

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine Ivica Hršak otvara 18. 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 te o istom 
otvora raspravu.

Član Gradskog vijeća Alen Spiegl je predložio da se na Dnevni red današnje sjednice 
stavi slijedeća točka : „Rasprava o stanju u Gradskoj knjižnici Krapina“.

Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio da je prema Poslovniku trebalo taj prijedlog 
dostaviti 2 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća, jer da bi se provela kvalitetna 
rasprava trebali bi imati dokumentaciju i podatke o toj temi, pa predlaže da se ta točka stavi na 
Dnevni red na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća Alen Spiegl je odustao od prijedloga stavljanja predložene točke 
na današnju sjednicu Gradskog vijeća te se slaže  da se navedena točka stavi na raspravu na 
slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.



Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok Meliš predložila je da se odgodi rasprava o 
Toč.11. „Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Krapine“ te da se ista stavi na raspravu na 
idućoj sjednici, odnosno kad  se dostave Troškovnici sa cijenama, jer će se imati potpuni 
podaci za raspravu o toj točci.

Predlagač Gradonačelnik Grada Krapine se ne slaže sa tim prijedlogom, ostaje kod 
prijedloga da se navedena točka ostavi na Dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća dao je glasovanje prijedlog članice Gradskog vijeća 
Katarine Štrok Meliš da se s Dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća skine Točka 
11. „Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Krapine“, te je nakon provedenog glasovanja 
konstatirao: da je sa 9 glasova PROTIV, 6 glasova ZA, SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 
Zaključak da Toč.11. ostaje na  Dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća Grada 
Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak dao je Dnevni red s današnje sjednice na 
glasovanje te je konstatirao da je sa 9 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, SUZDRŽANIH nije 
bilo,  donijet slijedeći

D N E V N I   R E D

1.Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 17.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2019. godinu
4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2020.godinu
5. Prijedlog Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na 
području Grada Krapine za 2019.godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Krapina za 
2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu
8. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
10. Prijedlog Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine
11. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Krapine
12.Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Augusta Cesarca 
Krapina
13. Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine Dječjem vrtiću Gustav Krklec 
Krapina
14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krapine za razdoblje 
2021.-2027. godina

T O Č K A 1.
Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Hršak otvara raspravu po ovoj točci Dnevnog reda.
Član Gradskog vijeća g. Alen Spiegl je u svojoj raspravi napomenuo da se već na prošloj 
sjednici komentiralo o narušenim međuljudskim odnosima između zaposlenika Gradske 
knjižnice Krapina i ravnateljice, te da je dobiven odgovor da za sve postoje 2 strane. No s 
podacima kojima se raspolaže Gradska knjižnica Krapina imala je više inspekcijskih nadzora 
te prema saznanju nakon provedenih nadzora dobivena kazna od 180.000 kuna. Zanima ga tko 



će snositi  odgovornost za te propuste, tko je kriv za nepravilnosti te tko će podmiriti kaznu. 
Napominje da je krivnja na svima jer je Gradska knjižnica problem Grada te očito tu ima 
puno problema i smatra da se treba pokrenuti pitanje tko će snositi odgovornost i sankcije.

Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović odgovorio je da će se za sljedeću sjednicu 
Gradskog vijeća pripremiti svi podaci koje smo primili od Sindikata i Ravnateljice Gradske 
knjižnice. Nadalje navodi da je u Gradsku knjižnicu Krapina  pozvana inspekcija rada i zaštite 
na radu, ali da nisu naišli na probleme koji su od danas već oni postoje od prijašnjeg 
razdoblja. Napisana je kazna od 3.000 kuna za ravnateljicu i 30.000 kuna za ustanovu, ali 
nakon podnesene žalbe od strane Gradske knjižnice izrečena je nova kazna od 333 kune za 
ravnateljicu i 1.333  kune za Ustanovu. Razlog za tu kaznu je bio što 7 dana unaprijed 
zaposlenici nisu dobili raspored rada u pisanom obliku. Isto tako je obavijestio članove 
Gradskog vijeća da se druga kazna odnosila na zaštitu na radu jer su po stepenicama bile 
posložene kutije i što  kutija za prvu pomoć nije sadržavala sve potrebne stvari. Interesantno 
je što je inspekcija dolazila uvijek kad je ravnateljica bila na godišnjem odmoru ili na 
bolovanju, a iskaz su davali djelatnici, što je vidljivo iz Zapisnika koje će Grad zatražiti. Isto 
tako napominje da se nakon ovog nadzora podnijela  žalbu prema Inspektoratu kad je izvršeno 
sve što je zatraženo,  te su kazne povučene.

Član Gradskog vijeća g.Zoran Čavužić ističe da je evidentno da Grad Krapina sporo 
reagira na stanje koje je nastalo u Gradskoj knjižnici, jer se u razjašnjavanje te situacije od 
strane Grada trebalo krenuti ranije. Predlaže da se rasprava o  stanju u Gradskoj knjižnici 
uvrsti kao točka na Dnevni red za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, ali da svi članovi vijeća 
prime svu potrebnu dokumentaciju kako bi se provela kvalitetna rasprava.

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko  napomenula je u svom izlaganju da se s 
njihove strane  nije prekasno reagiralo na situaciju u Gradskoj knjižnici, jer već na 2 sjednici 
Gradskog vijeća postavlja se pitanje vezano za stanje u toj Ustanovi. Nadalje moli odgovor 
koliki su iznosi izrečenih kazni, jer mi imamo podatke koji se ne slažu sa podacima koje je 
iznio Gradonačelnik. Nadalje je postavila pitanje Gradonačelniku koliko je Grad Krapina 
spreman u slučaju ulaska koronavirusa u Grad te moli odgovor zašto u našim osnovnim 
školama nema tople vode i sapuna, jer je poznato da održavanje osobne higijene smanjuje 
zarazu i štiti djecu od virusa. U svom daljnjem izlaganju osvrnula sa na izjavu Gradonačelnika 
u lokalnim medijima da je za zemljište kod OŠ August Cesarec izvršena geodetska izmjera te 
da postoji investitor za gradnju hotela, pa predlaže da Gradonačelnik informira članove 
Gradskog vijeća tko je investitor. Što se tiče odgovora na postavljeno viječnićko pitanje s 
prošle sjednice koji su primili članovi vijeća a vezano za pitanje o prodaji Gradske plinare, 
konstatirala je da dobiven odgovor od direktorice Krakom-a uvreda za sve članove Gradskog 
vijeća.

Gradonačelnik Grada Krapine odgovorio je da što se tiče spremnosti Grada u slučaju 
epidemije koronavirusa, koordinaciju provodi Stožer civilne zaštite KZŽ te sve odluke i 
preporuke prosljeđuje Gradovima i Općinama. Nadalje je napomenuo da će provjeriti sa 
ravnateljicama osnovnih škola da li stvarno nedostaje sapuna i tople vode za učenike. 
Odgovorio je i na pitanje investitora za gradnju Hotela, te je napomenuo da je urbanističkim  
planom na tom dijelu planiran turistički pojas-zemljište za hotel te isto tako nije sporno da je 
Gradu potreban hotel. U tu svrhu Grad  vodi razgovore,  predlaže mogućnosti za moguću 
investiciju, ali da li će razgovori uroditi plodom, to nitko ne može znati. Što se tiče izgradnje 
stanova isto je poznato da Gradu manjka stanova, jer jedino na taj način grad može zadržati 
mlade u Gradu. Od direktorice Krakom-a ponovno će se zatražiti  odgovor koji će biti 
dostavljen svim članovima vijeća.

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko ističe da se traže samo konkretni odgovori na 
postavljena pitanja a vezana su za prodaju Gradske plinare. Nadalje je ponovno uputila apel 
prema Gradonačelniku da sa ravnateljicama naših osnovnih škola održi sastanak kako bi se 



učenicima omogućio minimum higijenskih uvjeta boravka u školi, jer vidljivo je da djeca 
stalno obolijevaju, izostaju sa nastave i to je u dosta velikom broju i često.

Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić napomenuo je da je prije 2 sjednice Gradskog 
vijeća donijeta Odluka o prodaji zemljišta na bivšem stočnom sajmištu  za koje postoji interes 
te smatra da je svima interes da se to zemljište stavi u funkciju, postavlja pitanje da li postoji 
mogućnost da se čim prije raspiše natječaj za prodaju tog zemljišta, te da se vidi tko želi i za 
koju namjeru kupiti zemljište.
Gradonačelnik Grada Krapine odgovorio je da natječaj za prodaju zemljišta još nije raspisan, 
jer imamo kadrovskih problema u tom dijelu, ali će se od ponuditelja tražiti što planira sa 
zemljištem koje se prodaje 

Članica Gradskog vijeća Katarina Štrok Meliš ponovno traži odgovor koji je postavila 
na prošloj sjednici a odnosi se na postupak prodaje Gradske plinare, jer to što je primila nema 
konkretnog odgovora, a to je da se dostavi podatak tko se žalio na postupak i koji je bio razlog 
za žalbu u pisanom obliku.

Član Gradskog vijeća Željko Pavić u svom izlaganju navodi da nije intencija cijele 
rasprave što se tiče Gradske knjižnice Krapina razrješenje ravnateljice već rješavanje 
problema koji su evidentni i koji postoje već dulje vrijeme. Istina je da mi čujemo samo jednu 
stranu priče o tim problemima te se traži potpuna informacija sa svim dokumentima i 
podacima. Isto tako je zatražio izračun koliko bi se uštedjelo da se ide u zamjenu javne 
rasvjete sa novom i adekvatnom. Nadalje je izrazio bojazan da ako će optičku instalaciju raditi 
T-com  koji ima monopol već 30 godina, da će to biti skuplje, a brzi Internet je našim 
građanima potreban. Ponudili smo svoju pomoć u tom postupku ali nije zatražena. Postavlja 
pitanje da li će T-com imati vlasništvo nad optičkom instalacijom. Također apelira  da ako 
osnovne škole nemaju sredstava kako bi učenicima omogućili normalne higijenske uvjete, da 
se iz Proračuna grada u tu svrhu izdvoje naknadna sredstva.

Gradonačelnik Grada Krapine odgovara da što se tiče zamjene javne rasvjete u Gradu 
postoji nekoliko modela, a kroz financiranje HABOR-a Grad ne bi uštedio jer treba 
zadovoljiti svjetlotehničke uvjete koji ne bi donijeli uštedu. Ističe da su Proračunom osigurana 
sredstva, za izradu projektne dokumentacije jer energetski pregled i akcijski plan već imamo 
tako da će se sad završiti dokumentacija, a na natječaju će se vidjeti  tko nudi bolju ponudu. 
Što se tiče brzog interneta napomenuo je da je Ministarstvo regionalnog razvoja raspisalo 
natječaj, prošlo je 16 projekata među kojima i naš, zajednički sa općinama koje su bile u 
sastavu bivše općine Krapine, postupak ide ograničeno kroz tri faze, preko HAKOM-a te bi 
do kraja 2023. godine područje bivše Općine Grada Krapine  trebalo biti  pokriveno optikom. 
Isto tako je obavijestio članove gradskog vijeća da je T-com prošao na natječaju za 12 
projekata.

Član Gradskog vijeća Željko Pavić ponovo postavlja pitanje vlasništva optičke 
instalacije, da li će ista biti barem dijelom u vlasništvu Grada ili u vlasništvu T-com-a. 
Nadalje predlaže da ako  procjenu vezanu za dobivanje podataka koje je tražio za javnu 
rasvjetu treba platiti, ne treba trošiti sredstva na to, jedino ako se može dobiti besplatno. Ističe 
da prema njegovom izračunu ušteda na troškovima za javnu rasvjetu za Grad bi bila 2/3.

T O Č K A 2.
Usvajanje Zapisnika sa 17.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 konstatira da je sa 15 glasova 
ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  3.
Prijedlog Analize stanja 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 24.02.2020.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 otvara o navedenoj točci raspravu.
Kako nije bilo rasprave te nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća 

g. Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 
slijedeći

Z A K L J U Č A K
D o n o s i  se Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2019. godine  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  4.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2020.godinu

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 24. 02. 2020. 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 otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko postavila je pitanje zašto su u Financijskom 

planu Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2020.godinu planirana 
mala sredstva za Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Stanica Krapina.

Gradonačelnik Grada  je odgovorio da je Krapinsko Zagorska Županija napravila 
prijedlog rasporeda sredstava za sve jedinice lokalne samouprave na svom području, tako da 
sredstava koja su navedena u Financijskom planu a odnose se na financiranje Hrvatske gorske 
službe  spašavanja su u iznosu koji je predložen Gradu Krapini.

Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak 
konstatira da je sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći



Z A K L J U Č A K
D o n o s i  se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2020. 

godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  5.
Prijedlog Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada 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 24. 02. 2020. 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 otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić apelira da poljoprivredni redar reagira bez 

prethodnog upozorenja na rješavanje zapuštenih parcela, da se upozoravaju vlasnici da očiste 
iste,  kako se na istima nebi stvarali divlji deponiji.

Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak 
konstatira da je sa 15 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K
D o n o s i  se Izvješće o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada na području Grada Krapine za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
Zapisnika.

T O Č K A  6.
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Krapina za 

2020. 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 24. 02. 2020. 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 otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Kako nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet slijedeći



Z A K L J U Č A K
D o n o s i se Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Krapina 

za 2020.godinu  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  7.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka iz Proračuna Grada Krapine za 2020. 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 te Odbora za financije i proračun kojeg je on 
ujedno predsjednik da se 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 24.02.2020.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. Hršak Ivica upoznao je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2020. u 18,30 sati o 
navedenoj točci proveo raspravu, istu primio na znanje te ju uputio Gradskom vijeću na 
donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Kako nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA, 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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu  u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A  8.
Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 24. 02. 2020. u 17,30 
sati utvrdio tekst prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Krapine te isti uputio Gradskom vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Kako nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak Ivica konstatira da je sa 15 glasova ZA, PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 
slijedeći



Z A K L J U Č A K
D o n o s i  se Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  9.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 24. 02. 2020. 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 otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Kako nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak Ivica konstatira da je sa 15 glasova ZA, 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 izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  10.
Prijedlog Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 24. 02. 2020. 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 otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Gradonačelnik Grada Krapine dao je kratko obrazloženje o ovog točci napomenuvši da 

su svi članovi Gradskog vijeća opširno obrazloženje primili uz radni materijal. Napomenuo je 
da je Grad imao ustrojena 4 Upravna odjela, ali odlaskom pročelnice Upravnog odjela za 
imovinsko pravne poslove i nakon raspisanog natječaja na koji se nitko nije javio, a 
preporukom upravnog nadzora Ministarstva uprave da upravno tijelo ne može djelovati bez 
Pročelnika, pristupilo se izradi nove Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada 
Krapine. Ističe da je predloženo smanjivanje upravnih odjela i to da se Upravni odjel za 
imovinsko pravne poslove ukida, dok će Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove 
gradonačelnika i gradskog vijeća preuzeti poslove zastupanja Grada po punomoći u sudskim 
sporovima kao i službenici i namještenici koji rade na poslovima vođenja evidencija, 
uredskog poslovanja, otpreme pošte itd. kao i namještenici koji vrše poslove održavanja 



čistoće zgrada u vlasništvu Grada. Nadalje  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo preuzima poslove uređivanja vlasničkih i drugih 
prava koja se odnose na gradske nekretnine kao i druge pravne i opće poslove.

Kako nije bilo rasprave, nakon provedenog glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća g. 
Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA, 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 ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  11.
Prijedlog Odluke o zaduženju 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 kao te Odbora za financije i proračun kojeg 
je on predsjednik 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 24.02.2020.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. Hršak upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2020. u 18,30 sati o navedenoj točci 
proveo raspravu, istu primio na znanje te ju uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Član Gradskog vijeća g.Željko Pavić napomenuo je da su se tražili detaljni troškovnici 

kako bi se moglo vidjeti od kud toliko povećanje troškova, a posebno za izgradnju dječjih 
igrališta.

Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović upoznao je članove Gradskog vijeća da 
se radi o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 5 miliona i 54 tisuće kuna, a uzeo bi se 
kod Privredne banke Zagreb sa rokom otplate od 10 godina i fiksnom kamatom od 1,17%. 
Isto tako je upoznao članove Gradskog vijeća da cilj zaduživanja Grada nije samo izgradnja 
dječjih igrališta  već i izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac.  Napomenuo je da je 
proveden postupak javne nabave za oba projekta, odabrani su jeftiniji izvođači radova, a isto 
tako je konstatirao da su se sredstva od zaduživanja planirala za dogradnju dječjeg vrtića i 
izmještanje željezničkog prijelaza, ali smo dječji vrtić dogradili vlastitim sredstvima te se 
predložilo preusmjeravanje tih sredstava na izgradnju dječjih igrališta koja su bila planirana iz 
gradskih prihoda. Također je istakao da planirani iznos kredita predstavlja maksimalan iznos, 
a stvarno korištenje kredita ovisit će o izvršenju sklopljenih ugovora te u konačnosti kredit 
može biti i manji.

Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić ističe da nema ništa protiv izgradnje dječjih 
igrališta ali nakon izračuna zemljani radovi nas koštaju 300.000 kuna, daljnja ulaganja 
700.000 kuna,  te postavlja pitanje da li se tako visoke cijene moraju prihvatiti od strane 
Grada. Predlaže da se naprave prioriteti, da se taj novac utroši u izgradnju nove javne rasvjete, 
a da igrališta na kojima se neće nitko igrati jer nema djece, malo pričekaju. Slaže se sa  
ulaganjem u izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac, koji je prijeko potreban kao 
investicija Gradu. Također je predložio da se razgovara sa mještanima Mihaljekovog Jarka  



što oni predlažu da se izgradi na zemljištu sajmišta koje će se prodati, odnosno da idemo u 
korist građana.

Članica Gradskog vijeća gđa. Irena Šafranko ističe da se o ovog točci ne može provesti 
kvalitetna rasprava jer nemamo troškovnike, te kad se isti dostave članovima Gradskog vijeća, 
predlaže da se ta točka stavi na Dnevni red sjednice Gradskog vijeća

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović je napomenuo da je troškovnike kao i 
projektnu dokumentaciju izradio projektant g. Vodolšak te da se troškovnik proveo kroz 
postupak natječaja. Isto tako je upozorio članove Gradskog vijeća da Grad nije mogao 
predvidjeti  da će cijene porasti, a postoji i još jedan veliki problem, što se na neke raspisane 
natječaje nitko ne javlja.

Članica Gradskog vijeća Irena Šafranko napomenula je da pitanja nisu postavljena na 
bazi stručnih razloga već se traže troškovnici, jer bez uvida u njih se ne može ocijeniti da li su 
cijene prihvatljive.

Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić predlaže da ako se nitko ne javlja na raspisane 
natječaje, neka se dalje ne planiraju ti radovi, a isto tako podsjeća da smo imali naše poduzeće 
Krakom gradnja koje smo ugasili.

Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju  te predsjednik Gradskog vijeća g. 
Hršak Ivica konstatira da je sa 9 glasova ZA,  6 glasova PROTIV,  SUZDRŽANIH nije bilo, 
donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K
D o n o s i  se  Odluka o zaduženju Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
Zapisnika. 

T O Č K A  12.
Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Augusta Cesarca 

Krapina

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine 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 te  Odbora za financije i proračun kojeg je 
on predsjednik 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 24. 02. 2020. 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. Hršak upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2020. u 18,30 sati o navedenoj točci 
proveo raspravu te istu primio na znanje te ju uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Gradonačelnik Grada Krapine g. Gregurović dao je kratko obrazloženje ove točke te 

obavještava članove Gradskog vijeća da je OŠ A. Cesarec naš proračunski korisnik nad kojim 
Grad ima osnivačka prava. Napomenuo je da je za sva ulaganja u objekte kao što je 
prilagodba objekta za osobe sa invaliditetom, sanitarni čvor, Grad proveo postupak javne 
nabave, sklopio ugovore sa odabranim ponuditeljima te je na temelju izdanih računa 
evidentirano kao imovina Grada u poslovnim knjigama. Osnovna škola Augusta Cesarec je 
vlasnik objekta, isti službe u svrhu obavljanja djelatnosti osnovnog obrazovanja te ih nema 



evidentirane u svojim poslovnim knjigama, pa je potrebno prenijeti ulaganja na OŠ Augusta 
Cesarca kako bi imovina bila evidentirana sukladno propisima.  

Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju  te predsjednik Gradskog vijeća g. 
Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA,  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 prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Augusta 

Cesarca Krapina  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  13.
Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine Dječjem vrtiću 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 te  Odbora za financije i proračun kojeg je 
on predsjednik 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 24. 02. 2020. 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. Hršak upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2020. u 18,30 sati o navedenoj točci 
proveo raspravu te istu primio na znanje te ju uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju  te predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak konstatira da je sa 15 glasova ZA,  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 prijenosu nefinancijske imovine Dječjem vrtiću Gustav 

Krklec Krapina u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

T O Č K A  14.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krapine za 

razdoblje 2021.-2027.godina

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 te  Odbora za financije i proračun kojeg je 
on predsjednik 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 24. 02. 2020. 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. Hršak upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2020. u 18,30 sati o navedenoj točci 
proveo raspravu te istu primio na znanje i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu o gore navedenoj točci.
Nakon provedene rasprave, pristupilo se glasovanju  te predsjednik Gradskog vijeća g. 

Hršak Ivica konstatira da je sa 15 glasova ZA,  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 pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krapine za 

razdoblje 2021.-2027.godine  u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                               Ivica Hršak

Zapisnik sastavila:

Branka Matijević

             




