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  Z A P I S N I K 

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 15.10.2020. 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, Katarina Štrok, Zoran Čavužić, Alen 
Spiegl i Željko Pavić

OPRAVDANO ODSUTNI: Irena Šafranko, Tomislav Pernjek i Davor Čavužić

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 
zamjenik gradonačelnika, Katarina Posilović, direktorica Krakom-a Krapina, Danijel Kranjčec, 
direktor KVIO-a, Andrea Cobović, pročelnica, Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica,  
Branka Matijević, voditelj zapisnika 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Ivica Hršak otvara 21. 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.
Član Gradskog vijeća Željko Pavić konstatirao je da je na prošloj sjednici bio dogovor da će se za 
iduću sjednicu gradskog vijeća pripremiti kao točka dnevnog reda rasprava o stanju u Gradskoj 
knjižnici Krapina, pa predlaže da se to danas stavi kao dopuna Dnevnog reda.   
Gradonačelnik g. Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da je prije nego se slagao Dnevni 
red za današnju sjednicu kontaktirao sa jednim članom Gradskog vijeća koji je tu temu pokrenuo te 
mu je sugerirao da da prijedlog zaključka ili odluke koja bi išla uz točku kako bi se mogao pripremiti 
materijal, no s obzirom da s njegove strane nije bilo prijedloga, nije stavljeno kao posebna Točka te je 
nakon toga dogovoreno da će se o tom pitanju raspraviti danas pod Točkom Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Gradskog vijeća Hršak Ivica konstatirao je da su se svi prisutni članovi Gradskog vijeća 
složili da se rasprava o stanju u Gradskoj knjižnici provede kroz Točku 1. „Pitanja i prijedlozi.“ 
današnjeg Dnevnog reda



Nakon istog dao je 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 jednoglasno 
sa 14 glasova ZA, PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo donijet slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 
3. Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o. i  
Gradska plinara Krapina d.o.o. za poslovnu godinu 2019. 
4. Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja 
d.o.o. za poslovnu godinu 2019. 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu
6. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2020. 
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 
2022. godinu 
8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 
2020. godinu
9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2020. 
godinu
10. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2020. 
godinu 
11. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2020. godinu
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture  za 2020. godinu
14. Prijedlog Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 
dokumentacije  za 2020. godinu 
15. Prijedlog Izmjena Programa zaštite okoliša za 2020. godinu
16. Prijedlog Izmjena i dopuna  Programa zaštite kulturnih dobara za 2020. godinu
17.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Krapina-grad

T O Č K A  1.
Pitanja i prijedlozi

1. Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić napomenuo je da da su današnjoj sjednici trebali biti prisutni 
predstavnici Sindikata Gradske knjižnice. Također je nadalje napomenuo da ima saznanje da je 
ravnateljica Gradske knjižnice uručila izvanredni otkaz jednom djelatniku, s kojom se Odlukom 
Sindikat nije složio jer se nije poštivala pravna procedura.
Gradonačelnik g. Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da je održan sastanak sa 
predstavnicima Sindikata djelatnika u kulturi radi usklađivanja Kolektivnog ugovora. Isto tako je i 
raspravljano o situaciji vezanoj za davanje izvanrednog otkaza djelatniku Gradske knjižnice, o tome je 
obavještena ravnateljica te joj je predloženo da povuče Odluku o izvanrednom otkazu, a Sindikat će o 
istom izraditi svoj prijedlog.
Član Gradskog vijeća g. Pavić ističe nadalje da je kazna u slučaju da postupak otkaza nije pravno 
utemeljen za pravnu osobu 60.000 kuna, a za fizičku 6.000 kuna te je isto mišljenja ako ravnateljica 
nije dobro provela sam postupak davanja izvanrednog otkaza, da isti povuče, odnosno da ako 
Gradonačelnik ima utjecaj da razgovara sa ravnateljicom te joj predloži rješenje spora na ovaj način 
odnosno apelira da se razgovara sa svima koji su vezani u tom postupku.
Gradonačelnik g. Gregurović obavijestio je članove Gradskog vijeća da je  ravnateljica Gradske 
knjižnice prisustvovala na prošloj sjednici Gradskog vijeća te da su joj članovi Gradskog vijeća   



trebali  uputiti  pitanja. Napominje da je istina negdje na sredini, puno je problema u tom kolektivu, 
sada svatko gleda svakom na najmanju sitnicu, a isto tako je konstatirao da ni primopredaja između 
bivšeg ravnatelja i nove ravnateljice nije napravljena kako treba. Ističe da će se situacija teško riješiti 
osim promjenom, da se imenuje ravnatelj koji nije iz tog kolektiva. 
Član Gradskog vijeća g. Mladen Gregurović je napomenuo da je osnovna stvar u tom postupku što se 
ravnateljica nije konzultirala sa službom Grada. Teško je dokazati sve što je navedeno u izvanrednom 
otkazu posebno što je upitno da li je procedura provedena na pravilan način, nije dobila suglasnost 
Sindikata, a isto tako iz svoje prakse govori da su osnova za pokretanje takove vrste otkaza, dobivanje 
suglasnosti Sindikata i Statut, i bolje da se ide na razrješenje, a ne na izvanredni otkaz.
Član Gradskog vijeća g. Čavužić Zoran  u svojoj raspravi postavio je pitanje koji se investitori 
javljaju u Grad vezano za otkup zemljišta za pokretanje djelatnosti i što je od strane Grada učinjeno 
da se isti privuku i dovedu u Grad. Isto je napomenuo da ima saznanje da Grad nema zemljišta, zašto 
se uzima kredit za nešto što nije prioritet. Nadalje napominje da je Grad prodao zemljište u Zoni 
odnosno parcele na kojima nije pokrenuta izgradnja, prazne su, pa postavlja pitanje što će Grad 
poduzeti da ih vrati jer su iste kupljene po određenim uvjetima.
Gradonačelnik g. Gregurović je odgovorio da investitor koji se javio u Grad želi otkupiti parcele 
veličine cca 40 000 m2, što Grad nema. Istaknuo je nadalje da je Grad investitorima ponudio da im 
pomogne u posredovanju između njih i privatnih vlasnika zemljišta vezano za otkup. Što se tiče 
jednog trgovačkog lanca koji je iskazao interes, a na kojeg se očito mislilo, s njima je održan sastanak 
na Gradu te je osobno s njima obišao grad da vide lokacije u područjima koja ih zanimaju te da su 
predstavnici trgovačkog lanca s kojima je održan sastanak imali želju da svoju trgovinu otvore u ul. 
Frana Galovića ili na zemljištu kod nalazišta Hušnjakovo koje je prema Prostornom planu 
namijenjeno za turističku djelatnost. Nadalje je napomenuo da od svih parcela koje je Grad prodao u 
Zoni, jedna je ostala neizgrađena. Također je upoznao članove Gradskog vijeća da su tim i još nekim 
potencijalnim investitorima izvađeni dijelovi iz Prostornog plana, a isto tako im je predloženo da će 
Grad pokrenuti i izmjenu Prostornog plana prema njihovim zahtjevima i potrebama.
Član Gradskog vijeća g. Čavužić Zoran postavio je pitanje gdje su nestali eko otoci te gdje se stalo sa 
postupkom nabave kompostera. Isto tako je konstatirao da je situacija u Gradu vezano za internetsku 
mrežu loša, da su ljudi koji su to mogli obaviti otišli dalje te što te će riješiti sa T-com-om.  Nadalje je 
napomenuo da je gradska rasvjeta u lošem stanju,  da  u pojedinim ulicama ne svijetle lampe ili se 
stalno gase te kakva je situacija sa sudskim sporom koji se vodi vezano za održavanje gradske 
rasvjete. Isto tako je napomenuo da se prema njegovom mišljenju Grad nije dovoljno uključio pomoći 
svojih poduzetnicima početkom Pandemije COVID19 te da je kasnio s mjerama.
Gradonačelnik g. Gregurović je odgovorio da što se tiče sudskog spora za održavanje rasvjete Grad je 
isti izgubio što je bilo i na Gradskom vijeću te održavanje radi poduzeće koje je za Grad skuplje i s 
kojim ima probleme vezano za popravak kada je potreban. Vezano za pitanje uklanjanja eko otoka, 
napominje da su isti postali smetlišta, ljudi su sa svih strana dovozili smeće i ostavljali ih pokraj 
kontejnera na eko otoku, pa su se iz tog razloga maknuli i to kod Dječjeg vrtića Gustav Krklec i u 
Polju kod sajmišta. Za nabavu spremnika za otpad je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj za 
cijelu RH, nakon toga su zaprimili žalbe i time se produljio postupak nabave, a u konačnici je 
kompostere maknuo iz tendera za nabavu pa se sad nabavljaju samo dodatne kante za reciklabilni 
otpad. Odgovarajući za štednu rasvjetu, napomenuo je da se čekala najavljena kreditna linija HBOR-a 
po 0,5% kamata, ali kad je napokon došao prijedlog, isti nije bio povoljan za Grad jer bi trebalo 
zadovoljiti svjetlotehničke karakteristike cesta i proširiti rasvjetu, što bi na kraju sve poskupjelo i nebi 
bilo uštede. Ističe da je prema njegovom mišljenju najbolje je ići peko ESCO modela koji je jeftiniji i 
ne ulazi u zaduženje. Trenutno je u tijeku projektiranje nakon čega će se moći raspisati postupak 
nabave. Također je napomenuo da nije točno da Grad uz pojavu pandemije COVID19 nije pomogao 
svojim građanima i privrednicima niti je s bilo čim kasnio. O svemu što se namjerava poduzeti 
pismeno je upoznata Obrtnička komora. Da bi se mogle donijeti potrebne odluke, Hrvatski sabor je 
trebao izmijeniti zakone poput Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općeg poreznog zakona i sl… 
da bi sve Odluke koje se donesu imale uporište na Zakonu. Dok su se čekale izmjene zakona bila je 
zaustavljena naplata komunalne naknade i u to vrijeme se nisu slale uplatnice kao ni druga rješenja. 
Čim su napravljene zakonske pretpostavke sazvana je elektronska sjednica Gradskog vijeća pa se tim 
gradskim odlukama pomoglo obrtnicima i gospodarstvenicima, a prirez nismo mogli ukidati jer Grad 
Krapina nema prireza. Nažalost, neki kolege su išli u donošenje odluka prije nego su za to napravljene 



zakonske pretpostavke pa se postavlja pitanje pravne valjanosti tih njihovih odluka. Vezao za pitanje 
interneta, prema informacijama naš projekt koji će se financirati iz fondova, a obuhvatit će cijelu 
bivšu općinu Krapina je trenutno na SAFU-u i čeka se potpisivanje ugovora. Tim projektom bi do 
kraja 2023. godine područje cijele bivše Općine Krapine bilo pokriveno novom internetskom 
infrastrukturom.
Član Gradskog vijeća g. Pavić Željko predložio je da se napravi kalkulacija vezano za izgradnju nove 
električne mreže jer prema saznanju Grad Zlatar je smanjio mjesečne račune bez obzira što je morao 
povećati broj rasvjetnih mjesta. Isto tako je napomenuo da je infrastruktura za brzi Internet spremna, 
da se pronađu sredstava i da se krene u izgradnju brzog interneta za ona naselja koja su kritična i to 
Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko, Podgora. Također je nadalje apelirao da se odvoz smeća kroz 
ljetno razdoblje vrši češće te da riješi problem odvoza smeća odnosno da se unaprijedi jer u neke 
ulice, naselja, teško ulazi veliki smećar, pa je smeća posvud.
Gradonačelnik Grada g. Gregurović je odgovorio da se radi na rasporedu odvoza smeća, da će ono od 
slijedeće godine biti češće u ljetnim mjesecima.

T O Č K A  2.
Usvajanje Zapisnika sa 20. 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

U s v a j a   se Zapisnik sa 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A  3.

Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o. i  
Gradska plinara Krapina d.o.o. za poslovnu godinu 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.
Kratku prezentaciju izložila je direktorica Krakom-a d.o.o. gđa. Katarina Posilović, a sve prema 
opširnom obrazloženju koje su članovi vijeća primili uz radni materijal za današnju sjednicu.
Nakon direktorice Krakom-a, prezentaciju financijskog izvješća i Izvješće o stanju društva Pekom-a 
d.o.o. dao je direktor g. Hršak Ivica, isto sve prema opširnom obrazloženju iz radnog materijala koji 
su članovi vijeća primili za današnju sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić pohvalio je prezentaciju direktora Pekom-a, iz nje se vidi da 
postoji analiza, koji su programi isplativi, a koji nisu. Nadalje je postavio g. direktoru pitanje o prodaji 
skladišta, jer ima takvu informaciju. Direktor g. Hršak je odgovorio da je skladište prodano, da su 
sredstva dobivena od prodaje uložena u nabavu opreme.
Član vijeća g. Željko Pavić postavio je pitanje direktorici Krakom-a o strukturi zaposlenih u direkciji 
poduzeća te o postupku pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Krakom 
d.o.o. u kapitalu društva Gradska plinara Krapina d.o.o., koliko km plinske mreže ide u prodaju, 
koliko je plastičnih, a koliko čeličnih cijevi.
Direktorica gđa. Posilović Katarina je obavijestila članove vijeća da će na ista pitanja dati pismeni 
odgovor.



Član Gradskog vijeća Zoran Čavužić postavio je pitanje vezano za pronalazak strateškog partnera 
vezano za prodaju 100 % udjela Gradske plinare Krapina, da li su poduzeti kakovi koraci.
Direktorica Krakom-a Katarina Posilović je napomenula da je postupano u skladu sa donesenom 
Odlukom o pronalasku strateškog partnera, da su u postupku odabira savjetnika dane 2 žalbe, da je 
državna komisija potvrdila odluku Krakom-a o odabiru savjetnika, sklopljen je ugovor te je krenuo 
proces i sad se ušlo u postupak virtualne sobe, kad se zatvori virtualna soba tek će se tada vidjeti što 
se ima.
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić ponovno postavlja pitanje zašto se krenulo u prodaju, a ne znaju 
se pravi podaci. Opet apelira da se Gradska plinara ne prodaje, ona može dobro raditi, to je mreža svih 
građana koji su učestvovali svojim sredstvima u njezinoj izgradnji, Gradska plinara ima dobre i 
stručne ljude koji rade po cijeloj Hrvatskoj te će za naše građane održavanje plinske mreže biti puno 
jeftinije nego kada se proda.
Direktorica Krakom-a gđa. Katarina Posilović napomenula je da je cijeli postupak prodaje započeo 
donošenjem Odluke Gradskog vijeća o prodaji 100% vlasništva te da su Savjetnici održali 
prezentaciju. Također je napomenula da se isporuka plina smanjuje,  raspisuju se natječaji na kojima 
naša Plinara ne može konkurirati. Kad se provede cijeli postupak odabira, odluku o prodaji će  
razmotriti i donijeti Gradsko vijeće.
Nakon provedene rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je  donijet 
slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a j u   se na znanje Godišnja financijska izvješća i Izvješća Uprava o stanju Krakom d.o.o., 
Pekom d.o.o. i Gradske plinare Krapina d.o.o. za poslovnu godinu 2019. u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.

T O Č K A  4.

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu.
Kratku prezentaciju dao je direktor Krakom-vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. g. Danijel Kranjčec.
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić postavio je pitanje direktoru koliki su gubitci na vodi i kakav je 
sada odnos za vodu koja se crpi iz KTI-a odnosno Krakom-Mihalić.
Direktor g. Kranjčec je napomenuo da su gubitci cca 25% i to najveći na području Velika Ves – 
Krapinski Vidovec. Inače to je postotak koji je među nižima u Hrvatskoj. Što se tiče odnosa sa g. 
Mihalićem, ugovor je još na snazi, teško ga je razriješiti dok Krakom ne stavi u funkciju vodospremu 
u Strahinju. Trenutno se vodi sudski spor zbog izgradnje crpne stanice u Podgori.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Nakon provedene rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je  donijet 
slijedeći

Z A K L J U Č A K

P r i m a  se na znanje Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Uprave o stanju društva Krakom-
vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za poslovnu godinu 2019. u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
Zapisnika.

T O Č K A  5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu primili na znanje i uputili 
ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Kratko obrazloženje navedene točke Dnevnog reda dao je Gradonačelnik Grada Krapine, a sve prema 
obrazloženju koji su članovi Gradskog vijeća primili uz radni materijal za ovu sjednicu.
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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  6.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krapine za razdoblje siječanj-lipanj 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 
Kratko obrazloženje navedene točke  dao je Gradonačelnik Grada Krapine g. Zoran Gregurović, 
upoznavši članove Gradskog vijeća sa poslovima koji su se obavljali usprkos teškom razdoblju  kako 
za Grad tako i državu, uslijed proglašenja Pandemije COVID19.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić napomenuo je da se planira izgraditi nova zgrada Kneipp pa 
postavlja pitanje što je s tim. Potom postavlja pitanje poklonca na Trškom Vrhu, a isto tako napominje 
da se naišlo kod radova na Spomen obilježju braniteljima na arheološko nalazište, kako se to planira 
riješiti.
Gradonačelnik g. Gregurović odgovorio je što se tiče nove zgrade Kneippa, nakon što se utvrdilo da je 
postojeća u vrlo lošem stanju, potrebna bi bila velika ulaganja,  krenulo se  u izradu idejnog projekta 
na način da dio zgrade bude kafić, dio za upravu Muzeja te jedna multimedijalna dvorana. Ističe da bi 
to bila replika prve zgrade, da budu dvije odvojene povezane sa staklenom stijenom. Napomenuo je 
nadalje da sada treba ići u izradu glavnog projekta koje se planira provesti uz pomoć Ministarstva 
kulture. Isto tako je nadalje obavijestio članove Gradskog vijeća da je Poklonac mala kapelica na 
Trškom Vrhu prema Šušelj brijegu koja se namjeravala urediti, ali su konzervatori saznali i tražili da 
se napravi arheološko konzervatorska studija. Kapelica se mora restaurirati u čemu bi Ministarstvo 
kulture učestvovalo sa 150.000 kn, a projektantska procjena je 250.000 kuna. Raspisan je natječaj na 
koji se nitko nije javio, pošto su takvi izvođači angažirani na poslovima u Gradu Zagrebu nakon 
potresa. Nadalje je odgovorio na pitanje o daljnjem postupanju na izgradnji Spomen obilježja u 
Krapini, nakon svega što se dogodilo i nakon što su pronađeni ulomci keramike, nadležni 
konzervatorski odjel je zaustavio radove te je nakon toga napravljeno istraživanje u tri probne sonde. 
S obzirom na daljnje nalaze koji su pronađeni, konzervatori traže iskop cijele lokacije. Isto tako je 
napomenuo da se od Ministarstva branitelja dobilo 1.000.000 kuna te bi teško sad bilo mijenjati 
lokaciju jer je proveden cijeli postupak izrade dokumentacije od idejnog rješenja preko društva 
Arhitekata, projektne dokumentacije i građevinske dozvole. Prva ideja je bila da se obilježje napravi 
na lokalitetu stari grad kod jarbola, ali nam nisu nam dopustili lokaciju na Starom Gradu. Ova lokacija 
je predložena da se kroz izgradnju  Spomen obilježja braniteljima uredi i Park.
Nakon provedene rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak konstatirao je 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 
2020. godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  7.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. 
i 2022. 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici 
prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. 
godinu  primili na znanje i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Kratko obrazloženje navedene točke Dnevnog reda dao je Gradonačelnik Grada Krapine, dajući 
kratko obrazloženje najbitnijih stavki Proračuna koje se mijenjaju i dopunjuju, sve prema opširnom 
obrazloženju koji su članovi Gradskog vijeća primili uz radni materijal za ovu sjednicu.
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 11 glasova ZA,  
PROTIV nije bilo i  3 glasa  SUZDRŽANA  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 
2022. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika

T O Č K A  8.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je isti 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 Izmjena Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Grada Krapine za 
2020. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.



T O Č K A  9.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu 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 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2020. 
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  10.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu 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 Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2020. 
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  11.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu 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 Izmjena Programa javnih potreba u sportu  Grada Krapine za 2020. godinu u tekstu koji 
čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  12.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu 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 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2020. godinu u 
tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  13.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture  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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.



Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu uputio 
Gradskom vijeću na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Nakon kraće rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA,  
jednoglasno, PROTIV nije bilo i 1 glas  SUZDRŽAN,   donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u tekstu 
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  14.

Prijedlog Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 
dokumentacije  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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g .Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu uputio 
Gradskom vijeću na donošenje.
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 Izmjena Programa izrade prostorno-planske, projektne i geodetsko katastarske 
dokumentacije za 2020. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  15.

Prijedlog Izmjena Programa zaštite okoliša 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.



Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu 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 Izmjena Programa zaštite okoliša za 2020. godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog 
Zapisnika.

T O Č K A  16.

Prijedlog Izmjena i dopuna  Programa zaštite kulturnih dobara 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 ujedno kao predsjednik Odbora za 
financije i proračun obavještava članove Gradskog vijeća da su članovi Odbora na svojoj sjednici   
primili na znanje Izmjenu i dopunu Programa i uputili ga Gradskom vijeću na daljnji postupak.
Predsjednik Gradskog vijeća poziva predsjednika Odbora za statutarno pravan pitanja da da Izvješće 
sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Izmjena Programa pod 
navedenom točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu uputio 
Gradskom vijeću na donošenje.
Kratko obrazloženje navedene točke Dnevnog reda dao je Gradonačelnik Grada Krapine.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Nakon kraće rasprave,  predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak je konstatirao da je sa 13 glasova ZA,  
PROTIV nije bilo i 1 glas SUZDRŽAN,  donijet slijedeći

Z A K L J U Č A K

D o n o s i  se Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara za 2020. godinu u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika.

T O Č K A  17.

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Krapina-grad

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g. Hršak upoznao je članove Gradskog vijeća da su 
materijale za ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za 
statutarno pravna pitanja da da Izvješće sa sjednice.
Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g. Gregurović Mladen obavijestio je članove 
Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici raspravio o prijedlogu Odluke pod navedenom 
točkom, nije imao primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima te je istu uputio Gradskom 
vijeću na donošenje.
Predsjednik Gradskog vijeća g. Hršak otvara po gore navedenoj točki raspravu. 
Član Gradskog vijeća g. Željko Pavić postavlja pitanje koji je cilj, česti su zastoji, a smatra da su 
problem roditelji koji staju radi ostavljanja djece ispred osnovne škole.



Gradonačelnik Grada g. Gregurović je napomenuo da ideja za izgradnju kružnog toka na tom mjestu 
postoji već više od 10 godina i to nakon što je ispred osnovne škole poginulo dijete. No tada su 
maknute stepenice koje su vodile na glavnu cestu, a nogostup je izmješten kao pješačka staza ispred 
školskog dvorišta. Isto tako je napomenuo da je vidljivo da je izgradnjom kružnog toka kod 
Željezničke stanice protočnost i sigurnost prometa bolja i veća. Također je napomenuo da su često 
auti parkirani ispred zgrade Poljoprivredne zadruge, Trgocentra, djeca prelaze cestu gdje nema zebre, 
kao i kad automobili dolaze iz Polja, stvara se gužva radi semafora kod zgrade Croatie te  ponovno 
ponavlja da je glavna ideja za navedeni kružni tok, sigurnost pješaka i protočnost vozila. Napominje 
da su  sa prijedlogom upoznate i Hrvatske ceste, napravljeno je nekoliko varijanti, na neke je Grad 
dao primjedbe. Ističe da se tim projektom ukidaju zebre kod Relax-a i zgrade Croatie te će biti jedna 
sa semaforom na izlazu iz parka prema šetnici uz Krapinčicu. Isto tako je napomenuo da je cjelokupni 
projekat sa obilaznicom preko naselja Šabac podržala i Vlada RH na sjednici koju je održala u Gradu 
Krapini.
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  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Krapina-g u tekstu koji čini sastavni dio 
ovog Zapisnika.
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