
                    GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/0008
URBROJ: 2140/01-01-0106-20-4
Krapina, 17.07.2020.

Z A P I S N I K 

sa 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 17.07.2020. 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, Branko Kučko, Željko 
Pavić, Katarina Štrok, Davor Čavužić
OPRAVDANO ODSUTNI: Alen Spiegl, Irena Šafranko i Zoran Čavužić
OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI: Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, 
zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, zamjenik gradonačelnika, Andrea Cobović, pročelnica, 
Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Matilda Juričev Žigman, ravnateljica OŠ 
Augusta Cesarca Krapina, Vlatka Družinec, ravnateljica OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina, Ksenija Ostojić, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina, Grozdana Pavlović, ravnateljica Pučkog 
otvorenog učilišta Krpina, Vesna Jelić, ravnateljica Gradske knjižnice Krapina, Marijan Lovrenčić, 
zapovjednik JVP Grada Krapine, Branka Matijević, voditelj zapisnika 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak otvara 20. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Krapine, pozdravlja sve prisutne, konstatira nakon izvršene prozivke, da sjednici prisustvuje 
dovoljan broj članova Gradskog vijeća te  da se mogu donositi pravovaljane odluke kao i drugi akti.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak konstatira da je u 19,15 sati sjednici Gradskog vijeća 
pristupio član vijeća g. Tomislav Pernjek.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak 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 14 glasova ZA, jednoglasno, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo 
donijet slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
3. Usvajanje Zapisnika sa 19.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu 
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 
2019. godinu
6. Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2019. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2019. 
godinu
8. Izvješće o izvršenju javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu



10. Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture  za 2019. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 
dokumentacije  za 2019. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara za 2019. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2019. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 
pravo za 2019. godinu   
15. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
16. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine 
17. Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2019. godinu i Izvješće o 
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2018./2019.
18. Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2019. godinu i Izvješće o realizaciji 
Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2018./2019.
19. Financijsko izvješće za 2019. godinu i Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019. 
Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina
20. Financijsko izvješće i Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine za 2019. godinu
21. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2019. godinu
22. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 2019. godinu
23. Izvješća o radu i financijski izvještaji DVD-a s područja Grada Krapine za 2019. godinu
24. Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu
25. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih 
škola Grada Krapine za 2020. godinu
26. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada 
Krapine za razdoblje 2021.-2027. 
27. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra u k.o. Velika Ves
28. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krapine

T O Č K A  1.
Pitanja i prijedlozi

Član Gradskog vijeća g. Pavić pozdravio je prisutne ravnateljice gradskih ustanova koje 
prisustvuju današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Nadalje je predložio Gradonačelniku Grada Krapine, 
da dogovori sa Krakom-om mogućnost odvoza smeća, posebno u ljetnim mjesecima, više puta nego je 
utvrđeno rasporedom i to po istoj cijeni, jer građani se žale na smrad koji se širi radi toga što smeće 
stoji dulje vrijeme.

Gradonačelnik g. Gregurović odgovorio je da se o tome već razmišlja, da treba naći način da 
se napravi dobar raspored odvoza smeća te je  napomenuo da se nada da će se naći rješenje navedenog.

Kako nije bilo više pitanja ni prijedloga Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak zaključio je ovu 
točku.

T O Č K A  2.
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak konstatirao je da su materijale za ovu 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 jednoglasno, sa 14 
glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  3.
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine



Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak konstatirao je da su materijale za ovu 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 jednoglasno, sa 14 
glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K
Usvaja se Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  4.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 
17.07.2020., istu je jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kratko obrazloženje vezano za ovu točku Dnevnog reda dao je Gradonačelnik obavijestivši 

članove vijeća da su Prihodi planirani u iznosu od 55.340.830 kn, od čega se 45.610.530 kn odnosi na 
prihode Grada, a 9.730.300 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Napominje da 
su prihodi Grada ostvareni su u iznosu od 52.501.686 ili 94,9 %. Što se tiče Rashoda, ističe da su u 
izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 52.081.313 ili 94,1% planiranih. Isto tako obavijestio je 
članove Gradskog vijeća  da je za 2019. godinu iskazan manjak Grada od 444.367, ali to je manjak 
tehničke naravi, jer su sredstva za dogradnju vrtića od Ministarstva demografije, socijalne politike i 
mladih u iznosu od 652.200 kn uplaćena u siječnju ove godine te se ista knjiže kao prihod 2020. g., a 
sredstva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za financiranje izgradnje ul. Frana Galovića u iznosu 
od 1,8 mil. kn tek trebaju biti uplaćena i uplata se očekuje tijekom 2020. god. Predložio je da se kroz 
raspravu postave pitanja ako će ih biti, pa će dati obrazloženje, jer je na sjednicama Odbora za 
statutarno pravna pitanja i Odbora za financije i proračun opširno obrazložio Godišnje Izvješće, a i 
samo obrazloženje uz materijale je opširno.

Kako nije bilo rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 
jednoglasno, sa 14 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 izvještaj o izvršenju Proračuna  Grada Krapine za 2019. godine  u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  5.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine 

za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Mladen Gregurović upoznao je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore 
navedenoj točki proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 
upućuje Gradskom vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

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



Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 
jednoglasno, sa 14 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 izvršenju 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.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada 

Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Mladen Gregurović upoznao je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore 
navedenoj točki proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu 
upućuje Gradskom vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada 

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

T O Č K A  7.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Krapine 

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

T O Č K A 8.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2019. 

godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  9.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

god. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  10.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje



Predsjednik Gradskog vijeća g Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. god. 

u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  11.
Izvješće o izvršenju Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 

dokumentacije  za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Član Gradskog vijeća g. Pavić postavio je pitanje nastavka daljnje geodetske izmjere područja 

Grada.
Gradonačelnik Grada g. Gregurović odgovorio je, da pošto je za jedan dio Grada izmjera 

gotova, Grad je uputio pismo namjere za nastavak izmjere, ali dok se ne završi postupak izmjere 
Velika Ves i Gornja Pačetina, teško da će se moći krenuti s novim izmjerama.  

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je jednoglasno, 
sa 14 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 izvršenju 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  12.
Izvješće o izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara  za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Član Gradskog vijeća g. Pavić postavio je pitanje hoće li će se ove godine raspisivati natječaj 

za uređenja fasada koje sufinancira Grad jer natječaj za 2019. godine prema saznanju koje ima,  puno 
građana nije vidjelo.



Gradonačelnik Grada g. Gregurović  odgovorio je,  da se na natječaj u 2019. godini javilo više 
zainteresiranih, a odabrane su dvije osobe od kojih je jedan odustao jer nije imao vlastita sredstva, pa 
se molila odgoda za ovu godinu. Isto tako je napomenuo da će sredstva iz Spomeničke rente koja se 
koriste za te namjene ove godine možda biti potrebna za projekt izgradnje spomen obilježja u Perivoju 
Gustava Krkleca, a koje je zaustavljeno od strane Konzervatorskog odjela, jer su prilikom izvođenja 
radova Elektre pronađeni  ostaci keramike i  kosti, pa se sada provode daljnja arheološka istraživanja, 
a radovi su zaustavljeni. Grad će potrebna arheološka istraživanja morati financirati iz sredstava 
spomeničke rente. Gradonačelniku jedno obavještava članove Gradskog vijeća da je obustavljeno 
slanje uplatnica za spomeničku rentu radi oslobođenja građana i poduzetnika za vrijeme trajanja 
COVID-a 19 tako da će uplatnice ići tek nakon ljetnih mjeseci.

Član Gradskog vijeća g. Pavić napomenuo je da je kod donošenja odluke o izgradnji Spomen 
obilježja na predloženom prostoru odmah na početku predlagao da se spomen obilježje izgradi van 
Grada, na nekom drugom mjestu, zbog samog prometa koji je u tom dijelu Grada gust, a i zbog boljeg 
prilaska branitelja do lokacije. Isto tako postavio je pitanje dali je kuća Crnek u Parku Hrvatskog 
narodnog preporoda pod zaštitom.

Gradonačelnik g. Gregurović  obavijestio je članove Gradskog vijeća da je pod projektom 
izgradnje spomenika za branitelje u većem dijelu planirano uređenje samog Parka, a isto tako teško je 
sada mijenjati lokaciju kada su provedeni svi postupci i dobivena sredstava od Ministarstva branitelja. 
Što se tiče kuće Crnek, vlasnica je bila na razgovoru u Gradu, ali je cijena koju je ponudila bila 
nerealno visoka. Isto tako je napomenuo da je procjenitelj odustao od izrade Procjene bez koje se ne 
može ući u postupak te se nakon toga trebalo angažirati drugog procjenitelja. Napomenuo je da se kao 
prioritet prilikom izrade procjena stavila kuća u Ul. Matije Gupca koja je vezana na kuću u vlasništvu 
Grada i koja se počela urušavati. Procjena je potreba kako bi se mogla otkupiti kuća koja je vezana na 
kuću u vlasništvu Grada, s obzirom da je utvrđeno da bi projekt uklanjanja kuće u vlasništvu Grada sa 
osiguranjem susjedne kuće od urušavanja bio skuplji od otkupa susjedne kuće i uklanjanja obje 
nekretnine. Nadalje je napomenuo da je razgovarao sa vlasnicama te kuće i one su spremne na prodaju 
koja će biti moguća tek nakon izrade procjene.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je jednoglasno, 
sa 14 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 izvršenju Programa zaštite kulturnih dobara za 2019. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  13.
Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 14 

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  Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2019. godinu u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.



T O Č K A  14.
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na 

kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  15.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak ujedno i kao predsjednik Odbora za financije i proračun 
obavijestio je članove vijeća da je Odbor navedenu točku razmatrao na svojoj sjednici održanoj 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 raspodjeli rezultata za 2019. godinu u tekstu koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika.

T O Č K A  16.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predlagača Gradonačelnika za kratko 
obrazloženje Izvješća.

Gradonačelnik g. Gregurović dao je kratko obrazloženje svojeg Izvješća o radu za razdoblje 
srpanj-prosinac 2019. godine. Napomenuo je da su na sjednici Vlade koja je održana 
06.12.2019.godine donesene vrlo važne odluke za Grad Krapinu te je ukratko pojasnio u kojoj su fazi 
navedeni projekti.  



Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu po istoj točki.
Član Gradskog vijeća g. Pavić predložio je Gradonačelniku da se sa Ministarstvom prometa 

pokuša dogovoriti, ukoliko će se uređivati pruga prema Đurmancu, da se dio pruge kod Bregovite 
ulice ukopa, jer se ljudi koji tu žive i koji prometuju kroz taj dio Grada teško uključuju u promet. 
Smatra da bi, ako se to uspije postići, to bio velik uspjeh za Grad i građane. Isto tako je postavio 
pitanje gdje su stali stari projekti, obilaznica Bobovje-Tkalci, jer i u tom dijelu Grada ima prometnih 
problema.

Gradonačelnik Grada g. Gregurović je odgovorio da su za izmještanje D206 oko Šabaca 
prema Tkalcima napravljeni idejni projekti sve do glavnog projekta te je dobivena pravomoćna 
dozvola Studije utjecaja na okoliš tako da bi sad trebala krenuti izrada glavnih i izvedbenih projekata. 
Što se tiče pruge tj. Lepoglavske spojnice ona je obrazložena u izvješću o radu.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 
slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. 

godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  17.
Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2019. godinu i Izvješće o 
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 2018./2019.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva ravnateljicu OŠ Augusta Cesarca Krapina 
gđu. Matildu Juričev Žigman za kratko obrazloženje Izvješća.

Ravnateljica Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina gđa. Matilda Juričev Žigman ukratko je 
članovima Gradskog vijeća dala podatke i obavijesti o aktivnostima koje su se kroz 2019. godinu 
izvršile, a sve prema pisanom Izvješću koji su članovi Vijeća primili uz radni materijal za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Član Gradskog vijeća g. Pavić napomenuo je da Grad prosljeđuje sredstava Sportskom savezu, 

Savez dalje klubovima, a klubovi kao npr. Stolnoteniski klub plaća korištenje dvorane našoj osnovnoj 
školi, pa postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se korištenje sportske dvorane ne plaća, zna da 
nema besplatno, te predlaže da troškove korištenja sportskih dvorana namiri Grad.

Gradonačelnik g. Gregurović je odgovorio da će Grad kod izrade Proračuna za 2021. godinu 
pokušati naći rješenje za namirenje plaćanja korištenja školskih sportskih dvorana, ali besplatno se 
neće moći provesti zbog obveze plaćanja poreza. Isto tako je napomenuo da će trebati odrediti da se 
oslobađanje od plaćanja korištenja sportskih dvorana odnosi samo na natjecateljske sportove.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 
slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina za 2019. 

godinu i Izvješće  o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju školske godine 
2018./2019. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  18.
Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2019. godinu i Izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2018./2019.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva ravnateljicu OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina gđu. 
Vlatku Družinec za kratko  obrazloženje Izvješća.



Ravnateljica Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ gđa. Vlatka Družinec ukratko je članovima 
Gradskog vijeća dala podatke i obavijesti o aktivnostima koje su se kroz 2019. godinu izvršile, a sve 
prema pisanom Izvješću koji su članovi Vijeća primili uz radni materijal za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina za 2019. 

godinu i Izvješće  o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2018./2019. 
u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  19.
Financijsko izvješće za 2019. godinu i Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018./2019. 

Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva ravnateljicu Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ 
Krapina gđu. Kseniju Ostojić za kratko obrazloženje Izvješća.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina ukratko je članovima Gradskog vijeća 

dala podatke i obavijesti koje su se kroz 2019. godinu izvršile, a sve prema pisanom Izvješću koji su 
članovi Vijeća primili uz radni materijal za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu.
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće za 2019. godinu i Godišnje izvješće o radu za 

pedagošku godinu 2018./2019. Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A  20.
Financijsko izvješće i izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe 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 zapovjednika g. Marijana 
Lovrenčića  da da kratko obrazloženje Izvješća.

Zapovjednik JVP-a Grada Krapine g. Lovrenčić ukratko je obrazložio Izvješće koje su članovi 
Gradskog vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu, napomenuvši da je suradnja JVP-a i 
osnivača korektna na dobrobit Grada i građana.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada 

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

T O Č K A  21.
Financijsko izvješće i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta Krapina za 2019. godinu



Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta 
Krapina gđu. Grozdanu Pavlović  za kratko obrazloženje Izvješća.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina ukratko je članovima Gradskog vijeća dala 
podatke i obavijesti o aktivnostima koje su se kroz 2019. godinu izvršile kroz Ustanovu, a sve prema 
pisanom Izvješću koji su članovi Vijeća primili uz radni materijal za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta 

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

T O Č K A  22.
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižice Krapina za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva ravnateljicu Gradske knjižnice Krapina gđu. 
Vesnu Jelić  za kratko obrazloženje Izvješća.

Ravnateljica Gradske knjižnice Krapina ukratko je članovima Gradskog vijeća dala podatke i 
obavijesti o aktivnostima koje su se kroz 2019. godinu izvršile kroz Ustanovu, a sve prema pisanom 
Izvješću koji su članovi Vijeća primili uz radni materijal za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Član Gradskog vijeća g. Pavić napomenuo je da nije upoznat koliko je ravnateljica gđa. Jelić 

obaviještena od strane Gradonačelnika o raspravama na dosadašnjim sjednicama Gradskog vijeća 
vezano za stanje u Gradskoj knjižnici, pa predlaže da se Izvješće za 2019. godinu primi na znanje, a da 
se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća raspravi o problemima u Gradskoj knjižnici Krapina.

Gradonačelnik g. Gregurović  istakao je da se radi o pitanju sa prošle sjednice gradskog vijeća 
te da su svi članovi Gradskog vijeća na CD primili dokumentaciju, od predstavki zaposlenika, 
radničkog vijeća, itd. Ističe da će se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremiti traženo.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 
slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradske knjižnice Krapina za 

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

T O Č K A  23.
Izvješće o radu i financijski izvještaji DVD-a s područja Grada Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Kratko  obrazloženje Izvješća koje su primili članovi Gradskog vijeća u radnom materijalu te 
na CD-u dao je Gradonačelnik Grada Krapine, napomenuvši da novi Zakon o vatrogastvu nije dobar 
za osnivača, te da kao Grad ne možemo biti zadovoljni sa Zakonom s obzirom da isti nameće dodatne 
obaveze na Grad i Gradonačelnika kao što su nabava opreme i osiguranje sredstava, a Grad nema 
mogućnosti da bi mogao konkretno učestvovati u odlukama Upravnog vijeća s obzirom da u 
Upravnom vijeću ima 1 člana, dok ostale članove imenuje Županijska vatrogasna zajednica, Hrvatska 
vatrogasna županija te radnici. Također je istaknuo da su od strane Udruge gradova dane primjedbe na 
prijedlog Zakona, ali iste nisu prihvaćene. Napomenuo je da se ovom prilikom zahvaljuje svim 



članovima naših DVD-a kao i našoj JVP koji su u suradnji sa Policijom i Crvenim križem odradili 
veliki posao za vrijeme trajanja epidemije COVID 19 i uvijek su bili prisutni. Isto tako ističe da su 
među prvima ponudili pomoć g. Željko Pavić, članovi HVIDR-e i članovi Počasne postrojbe Krapina, 
te se i njima zahvaljuje.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
P r i m a  se na znanje Izvješće o radu i financijski izvještaji DVD-a s područja Grada Krapine 

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

T O Č K A  24.
Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Krapine za 2019. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da se donosi 

slijedeći

Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih  Grada Krapine za 2019. godinu u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  25.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnih škola Grada Krapine za 2020. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća 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 
17.07.2020. godine u 17,00 sati, istu jednoglasno prihvatio i uputio Gradskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak poziva predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja 
da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
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 točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnih škola Grada Krapine za 2020. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  26.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja 

Grada Krapine za razdoblje 2021.-2027.



Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak  poziva predsjednika Odbora za statutarno pravna 
pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak

Gradonačelnik g. Gregurović upoznao je članove Gradskog vijeća da je ZARA KZŽ uputila 
svim jedinicama lokalne samouprave sa područja KZŽ obavijest, da sukladno Zakonu o sustavu 
strateškog planiranja i upravljanja razvoja RH jedinice lokalne samouprave više nemaju obvezu izrade 
plana razvoja. Napomenuo je da je jedna od novih odredbi Zakona i ograničenje broja strateških 
dokumenata te iz tog razloga ne postoji potreba za produljenje roka važenja postojećih akata 
strateškog planiranja odnosno jedinice lokalne samouprave nemaju obvezu izrade plana razvoja. 
Nadalje ističe, da postoje i iznimke, ako jedinice lokalne samouprave zbog društveno gospodarskih ili 
prirodnih karakteristika ne mogu usmjeravati razvoj na temelju srednjoročnog akta izrađenog na razini 
jedinice područne (regionalne) samouprave, tada se isto mora utvrditi i regionalnom koordinatoru za 
strateško planiranje obrazložiti postojanje specifičnih posebnosti. Isto tako ističe da je Županija 
Krapinsko Zagorska na održanoj Županijskoj skupština na temelju obavijesti Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU produljila rok važenja strategije razvoja KZŽ do 31.12.2021. godine.

Član Gradskog vijeća g. Pavić postavio je pitanje hoće li LAG poštivati Program razvoja 
Grada, jer ako neće biti poveznice sa Gradom odnosno da se poštuju želje i prijedlozi Grada,  neće biti 
dobro za Grad Krapinu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je jednoglasno, 

sa 14 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 stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izrade Plana 

razvoja Grada Krapine za razdoblje 2021.-2027. u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  27.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Velika Ves

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak  poziva predsjednika Odbora za statutarno pravna 
pitanja da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
proveo raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu upućuje Gradskom 
vijeću na daljnji postupak.

Gradonačelnik g. Gregurović napomenuo je da se predmetne čestice,  za koje se traži ukidanje 
statusa javnog dobra, nalaze na trasi treće faze izgradnje spojne ceste Zabok-Krapina u skladu sa 
izrađenim geodetskim elaboratom od strane Hrvatskih cesta. Ističe kako je  potrebno riješiti status 
pojedinih čestica da bi radovi mogli teći utvrđenom dinamikom te će se po donošenju ove Odluke steći 
uvjeti za mogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i upisa u katastar i gruntovnicu. Također je 
napomenuo, da prema Zakonu o cestama, kad trajno prestaje potreba za korištenje nerazvrstane ceste, 
može se ukinuti status javnog dobra te nekretnina ostaje u vlasništvu Grada Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je 

jednoglasno, sa 14 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 ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Velika Ves u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  28.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krapine

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za 
ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak poziva predsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja 
da podnese Izvješće sa sjednice Odbora. 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović upoznao je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj dana 16.07.2020. u 19,00 sati o gore navedenoj točki 
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 točki raspravu.
Član Gradskog vijeća g. Pavić obavijestio je članove Gradskog vijeća da je na sjednici 

Povjerenstva  za prodaju nekretnina  utvrđeno da su pristigle 2 ponude. Ponovno je istaknuo da je na 
sjednici Gradskog vijeća kod donošenja odluke o raspisivanju natječaja za prodaju apelirao da se 
zemljište ne prodaje, a posebno sada u ovo vrijeme kada su poduzetnici u problemima. Isto tako 
napominje da postoji potreba za izgradnjom zgrade za poslovni prostor, kancelarije kamo bi se 
smjestile državne institucije, da ne iznajmljuju privatne stanove, a to zemljište odgovara za te potrebe 
jer ako neće imati prostor, državne institucije će otići iz Grada. Ponovno predlaže da se prodaja 
nekretnine odgodi za neko drugo vrijeme.

Gradonačelnik g. Gregurović je konstatirao da se u donošenje Odluke krenulo jer je u Grad 
stiglo nekoliko upita. Također je obavijestio članove Gradskog vijeća da ova parcela nije za neku 
ozbiljniju izgradnju i vezana je za određene koridore. Iz tog razloga ozbiljniju zgradu za državne 
institucije kako se predlaže, na tom zemljištu je nemoguće graditi. Nadalje ističe da je u više navrata 
predloženo Ministarstvu državne imovine da im ustupamo zgradu stare Elektre, da oni izgrade istu 
prema projektnoj dokumentaciji te bi se na taj način osiguralo dovoljno poslovnog prostora za državne 
institucije.

Član Gradskog vijeća g. Pavić napomenuo je da je dobivena ponuda sa prijedlogom 
zainteresiranog, pa postavlja pitanje što će se dogoditi ako to neće moći realizirati, treba  uvjetovati što 
se na tom zemljištu može graditi.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 11 glasova 
ZA, 3 PROTIV,  SUZDRŽANIH nije bilo,  donijet slijedeći

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

                                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                              Ivica Hršak

Zapisnik sastavila:



Branka Matijević


