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                GRADSKO VIJEĆE                 
 
Klasa: 021-05/14-01/0008 
Urbroj: 2140/01-01-0105-14-10 
Krapina, 21.05.2014. 
 

 

Z A P I S N I K  
 
 

sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine održane dana 21.05.2014. u 19,00  sati u Maloj 

dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini 

 

SJEDNICI PRISUSTVOVALI: 

 

Goran Kunštek, Mladen Gregurović, Ivica Hršak, Josip Kozina, Tomislav Lež, Jelena Drndić,  

Krunoslav Tušek, Željko Pavić, Stjepan Štrok, Ivka Pavlinić, Tamara Presečki, Tomislav 

Pernjek, Luka Frljužec, Željko Vincelj, Nenad Sikrica, Robert Cerovečki, 

 

SJEDNICI NIJE PRISUSTVOVAO: 

 

Alen Spiegel 

 

OD OSTALIH SJEDNICI PRISUSTVOVALI:  

 

Zoran Gregurović, gradonačelnik, Branko Varjačić, zamjenik gradonačelnika, Dragutin Kozina, 

zamjenik gradonačelnika,  Katarina Posilović, direkorica Krakom-a, Vlasta Bočkaj, pročelnica, 

Snježana Pelin, pročelnica, Jelena Milčić, pročelnica, Miroslav Ivić, pročelnik, Branka Stipić, 

voditelj zapisnika te predstavnici stranaka i medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine g.Pavić Željko otvara 7.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. 

 

Isto tako je konstatirao, da je nakon provedenog glasovanja jednoglasno, sa 16 glasova ZA, 

PROTIV i SUZDRŽANIH nije bilo, prihvaćen dnevni red u tekstu koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika te predlaže rad po točkama. Donijet je slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 
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1. Pitanja i prijedlozi    

2.Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

3. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Gustav 

Krklec“ 

4.Izvješće o financijskim rezultatima društava Krakom d.o.o, Pekom d.o.o., Gradska plinara 

Krapina d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o. za 2013. god. 

5. Operativno izvješće za  poduzeće Krakom za razdoblje 01.01. – 30.04.2014. god. 

6.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog društva 

Krakom d.o.o.  

7.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu 

8. Izmjena i dopuna Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god. 

9. Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine za 2014. god. 

10. Prijedlog Zaključka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina 

Nova-zapad 

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta izgradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta 

12 Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Krapine i 

prijenosu prava građenja u korist „Krakom-a“ d.o.o. Krapina 

13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine 

14.Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2010.-2013. god. 

15. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina Nova-zapad pod 

oznakom k.č.br. 4977/1 k.o. Krapina – grad temeljem raspisanog natječaja 

16. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine k.č.br.1621 k.o. Krapina –grad 

17.Prijedlog Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 

Krapine u 2014. godini  

18.Prijedlog Zaključka o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog križa 

Krapina  

19. Prijedlog Zaključka o uključivanju Grada Krapine u kandidaturu za Europsku prijestolnicu 

kulture 

  

 

T O Č K A  1. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. Mladen Gregurović, član Gradskog vijeća je u ime kluba vijećnika članova HDZ-a predložio,    

da se svi članovi Gradskog vijeća Grada Krapine odreknu  dnevnice sa današnje sjednice vijeća u 

ime poplavljene Slavonije. 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je prijedlog na raspravu te je nakon provedenog glasovanja 

konstatirao da je sa 16 glasova ZA donijet slijedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Članovi Gradskog vijeća grada Krapine odriču se dnevnice sa današnje sjednice Gradskog vijeća 

Grada Krapine u ime poplavljenih s područja Slavonije, s tim da će se ista uplatiti na poseban 

račun otvoren kod Hrvatskog Crvenog Križa. 

 

2. Članica Gradskog vijeća gđica. Tamara Presečki također je obavijestila članove Gradskog 

vijeća da Udruga mentalno retardirnaih prikuplja sredstva za uređenje prostorija u Đurmancu, te 



Oznaka obrasca: 1116 
3/14 

da ima bonove po 70,00 kuna, pa predlaže članovima gradskog vijeća da prema svojim 

mogućnostima otkupe bonove. 

 

3. Član Gradskog vijeća Nenad Sikirica je ponovno napomenuo da se sve tužbe koje su pristigle 

od strane dječjih vrtića ponovno vide te da se konačno riješi to pitanje. 

 

Gradnačelnik je na isto odgovorio da su poprilično narušeni odnosi između oba vrtića, Malog 

Kaja i Sunčice. Također je napomenuo, da je prije  dvije  godine Gradsko vijeće grada Krapine 

donijelo Odluku o kriterijama za dječje vrtiće,  ali ju je Ured državne uprave stavio van snage i 

sve do danas po istoj nemamo od nikog odgovor. Gradske službe će prema zakonu i propisima 

uputiti dopis Uredu državne uprave da nam se dostavi odgovor što Grad treba poduzeti nakon što 

mu je odluka stavljena van snage, da li može donositit novu odluku ili ne. Također je upoznao 

članove vijeća, da se sve prijave kod dolaze na grad, prosljeđuju nadležnim ispekcijama. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić konstatira da je sjednici pristupio član gradskog vijeća Alen 

Spiegel, te da je sada sjednici nazočno 17 članova vijeća. 

 

T O Č K A  2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine 

 

Predsjednik gradskog vijeća g.Pavić konstatirao je da su svi članovi vijeća materijal za ovu točku 

pimili uz poziv za današnju  sjednicu te otvara raspravu.  

 

Kako nije bilo nikakovih pitanja ni prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća nakon provedenog 

glasovanja konstatirao je da je sa 17 glasova ZA , PROTIV I SUZDRŽANIH nije bilo, donijet 

slijedeći 

 

Z  A K L J U Č A K 

 

    Usvaja se Zapisnik sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine u tekstu koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  3. 

 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Gustav 

Krklec” Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
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Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

 

 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i se Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Gustav 

Krklec” Krapina u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  4 

 

Izvješće o financijskim rezultatima društva Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., Gradska plinara 

Krapina d.o.o. i Krakom gradnja d.o.o. za 2013. God. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Kratko obrazloženje povodom ove točke dala je direktorica Krakom-a gđa. Katarina Posilović, a 

sve prema tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Član gradskog vijeća g.Vincelj Željko zatražio je u pismenom obliku odgovor od gradonačelnika 

Grada Krapine, odnosno da gradonačelnik zatraži od uprave poduzeća Krakom, hitno dobivanje 

kriznog plana za rješavanje dugovanja prema dobavljačima i bankama sa rokovima i načinom 

rješavanja , za sve svoje tvrtke kćeri, osim za Pekom. 

Nadalje je obavijestio članove gradskog vijeća da se razloga za zabrinutost ima, a sve je vezano 

za poslovanje gradskih poduzeća, osim za Pekom, jer se on za sada još dobro drže.  Napomenuo 

je, da su ti problem uzrokovani lošim radom uprava, što može prouzročiti i utjecati na sigurnost 

obavljanja komunalnih djelatnosti za Grad kao i okolne općine. Također je upoznao članove 

vijeća da je iz Izvješća vidljivo, da Krakom dugoročno duguje 16,2 mil.kn, Gradska plinara 4,9 

mil.kn, Krakom-gradnja 22,8 mil.kn, zajedno 43,9 mil.kn dok su ukupne obveze 65,6 mil.kn., 

dok su potraživanja kojima bi se sve to skupa tebalo platiti 17,3 mil.kn. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća je konstatirao da je donijet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

P r i m a   se na znanje Izvješće o financijskim rezultatima društava Krakom d.o.o., Pekom d.o.o., 

Gradska plinara Krapina d.o.o. i Krakom gradnja d.o.o. za 2013. God.  u tekstu  koji čini sastavni 

dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  5. 

 

Operativno izvješće poduzeća “Krakom” d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014.god. 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva članove gradskog vijeća na raspravu. 

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara rapravu po gore navedenoj točci. 

Gradonačelnik Grada Krapine je predložio  da se takva ili slična izvješća ubuduće dostavljaju 

pod točkom PITANJA I PRIJEDLOZI, jer ista služe kao obavijest članovima gradskog vijeća. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić predlaže da se na slijedećoj koordinaciji dogovori način 

dobivanja Izvješća takove naravi odnosno da se to uvede kao pozitivna tradicija. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Operativno Izvješće poduzeća “Krakom” d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. god. prima 

se na znanje u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  6. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog 

društva Krakom do.o.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statusnu promjenu trgovačkog društva 

Krakom d.o.o.  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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T O Č K A  7. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. sa projekcijom za  2015. i 

2016. God.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća da su materijale za ovu 

točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednika Odbora za financije i 

proračun da podnese izvješće sa sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Krapine g.Vincelj upoznao je 

članove Gradskog vijeća da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.05.14. u 17,00 sati 

raspravljao o prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. sa projekcijom 

za 2015. i 2016. god. te je isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 

daljnju raspravu. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Gradonačelnik Grada Kapine g.Gregurović dao je kratko obrazloženje, a sve u tekstu koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika napomenuvši da se izmjene i dopune Proračuna grada za 2014. 

temelje na potrebi osiguranja sredstava za stjecanje građevinskog zemljišta radi izgradnje 

reciklanog dvorišta te se dopunjuje kapitalim projektom Izgradnje reciklažnog dvorišta u 

Programu izgradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture. Ističe da će se veći dio sredstava 

osigurati prihodom od prodaje zemljišta i to u iznosu od 722.400,00 kn, a razlika od 200.000,00 

kn će se osigurati planiranjem smanjenja predviđenog sufinanciranja adaptacije i sanacije zgrade 

u Magistraskoj 1. Tako se na predloženi način prihodi i rashodi Proračuna grada Krapine za 

2014. povećavaju za 722.400,00 kn te iznose 35.963.251,00 kn. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i  se  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. god. sa projekcijom za 2015. 

i 2016. god.  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  8. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednike Odbora za financije i 

proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa održanih sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Krapine g.Vincelj upoznao je 

članove Gradskog vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.05.14. u 17,00 sati 

raspravljao o prijedlogu Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. god., te je isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine 

na daljnju raspravu. 
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Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. god. u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  9. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada 

Krapine za 2014. god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić upoznao je članove Gradskog vijeća, da su materijale za 

ovu točku primili uz poziv za današnju sjednicu te poziva predsjednike Odbora za financije i 

proračun i Odbora za statutarno pravna pitanja da podnesu izvješća sa održanih sjednica.  

 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Krapine g.Vincelj upoznao je 

članove Gradskog vijeća, da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 20.05.14. u 17,00 sati 

raspravljao o prijedlogu Izmjene i dopune Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada 

Krapine za 2014. god., te je isti primio na znanje i uputio Gradskom vijeću Grada Krapine na 

daljnju raspravu. 

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Izmjena u dopuna Programa zaštite kulturnih dobara na području Grada Krapine 

2014. god. u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

 

 



Oznaka obrasca: 1116 
8/14 

T O Č K A  10. 

 

Prijedlog Zaključka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina 

Nova-zapad 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Član gradskog vijeća Alen Speagel je postavio pitanje kako i kad će se skinuti teret  banke koji 

ima Krakom za tu nekretninu, a koje je određeno navedenim Zaključkom i to prije potpisivanja 

Ugovora. 

 

Gradonačelnik g.Gregurović je upoznao članove gradskog vijeća da je čl.3 Ugovora određeno, da 

gradonačenik ne može potpisati Ugovor dok se ne skine teret banke. 

 

Direktorica poduzeća “Krakom” d.o.o., gđa. Katarina Posilović je napomenula, da se vode 

razgovori sa Zagrebačkom bankom o tome, u fazi su obrade izvješća cijele garancije, jer banci 

više netreba tako velika garancija pošto su jednim dijelom obveze plaćene od strane našeg 

poduzeća. Isto tako je upoznala članove vijeća da će  nakon uvida u izvješća, Zagrebačka banka 

procjeniti u kojem omjeru joj treba osiguranje. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

D o n o s i se Zaključak o prijenosu prava vlasništva nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina-

Nova-Zapad u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  11. 

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
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Gradonačelnik g.Gregurović obavijestio je članove gradskog vijeća daje pravni temelj za 

donošenje iste Odluke Zakon o održivom gospodaenju otpadom. Nadalje je napomenuo da je 

privaljeno pozitivno mišljenje Min.zaštite okoliša i prirode da Grad i susjedne Općine Đurmanec, 

Jesenje, Petrovsko i Radoboj mogu izgraditi jedno zajedničko reciklažno dvorište. Također ističe 

da je fond za zaštitu okoliša objavio natječaj kao i upute za mogućnost sufinanciranja Projekta od 

strane fonda i to za projektnu dokumentaciju u iznosu od 100% te za izgradnju i nadzor do 80% 

investicije, a rok za prijavu je 01.07.2014. Kako bi uopće mogli podnijeti zahtjev fondu za 

sufinanciranje projekta potrebno je da se lokacija za reciklažno dvorište nalazi u prostornom 

planu, potom da je Planom gospdarenja otpadom predeviđeno kao lokacija na kojoj se može 

graditi reciklažno dvorište, da je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave tj.da su 

riješeni imovinsko pravni odnosi. Nadalje je obavijestio članove gradskog vijeća da će se prava i 

obaveze Grada Krapine i susjednih općina u gore navedenom projektu regulirati posebnim 

Sporazumom, koji se kao prijedlog nalazi zu radni materijal ove točke. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i se  Odluka o prihvaćanju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u tekstu  koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  12. 

 

Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Krapine i 

prijenosu prava građenja u korist “Krakoma” d.o.o. Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Gradonačelnik Grada Krapine g.Gregurović dao je kratko obrazloženje navedene točke, a sve u 

tekstu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i se Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Krapine i 

prijenosu prava građenja u korist “Krakoma” d.o.o. Krapina u tekstu  koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika. 
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T O Č K A  13. 

 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

D o n o s i se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Krapine u tekstu  koji čini 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  14. 

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2010.-2013.god. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Član gradskog vijeća g.Alen Spiegel pohvalio je Upravni odjel za prostorno planiranje na 

izrađenom Izvješću. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

     D o n o s i se Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2010.-2013.god.     u 

tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  15. 

 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina Nova –Zapad pod 

oznakom k.č.br.4977/1 k.o. Krapina-grad temljem raspisanog natječaja 
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Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Član Gradskog vijeća grada Krapine g.Vincelj Željko je upozorio na ispravak čl.2.st.1. prijedloga 

Ugovora ispravi kupoprodajna cijena, jer iznos nije 977.138,40 kn, već 677.138,40 kn 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

     D o n o s i se  Odluka o prodaji nekretnine u gospodarskoj zoni Krapina Nova-zapad pod 

oznakom k.č.br.4977/1 k.o. Krapina –grad u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika,  s tim 

da se u Ugovoru pod toč.2. st.1. ispravi iznos, tako da ukupna kupoprodajna cijena nije 

977.138,40, već ona iznosi  677.138,40 kuna    

 

 

T O Č K A  16. 

 

Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine k.č.br.1621 k.o. Krapina-

grad 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara  po gore navedenoj točci. 

Kratko obrazloženje vezano za ovu točku dnevnog reda dao je Gradonačelnik g. Gregurović 

napomenuvši, da vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro prema Zakonu o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara mora ga najprije  ponuditi RH, Županiji, Gradu na čijem se području 

nekretnina nalazi, radi ostvrivanja prava prvokupa. Isto tako je napomenuo da Grad Krapina u 

svom Proračunu za 2014. God. nije planirao sredstva za otkup nekretnine po pravu prvokupa, a 

isto tako se ocjenjuje, da za provođenje ovog zaključka nije potrebno osigurti dodatna financijska 

sredstva u Proračunu Grada. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

     D o n o s i se  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina k.č.br.1621 k.o. Krapina-

grad u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

T O Č K A  17. 

 

Prijedlog Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području 

Grada Krapine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Član gradskog vijeća Luka Frljužec pročitao je tekst amandmana, koji je istim putem predao u 

spis sjednice. 

Gradonačelnik je istaknuo da se tekst prijedloga Programa nije mijenjao od prošle sjednice, a isto 

tako je ponovno upoznao članove gradskog vijeća, da se imenovanja povjerenstava, odbora itd. 

međusobno dogovaraju te ne vidi problem, zašto nebi tako bilo i za ovo Povjerenstvo. 

Luka Frljužec, član Gadskog vijeća povukao je svoj amandman. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

     D o n o s i se Program poticanja ulaganja u povećanje smještajnh kapaciteta na području 

Grada Krapine  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  18. 

 

Prijedlog Zaključka o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog 

križa Krapina 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 
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Gradonačelnik g.Gregurović je podnio kao predlagač amandman na prijedlog gore navedenog 

Zaključka i to u interesu zaštite grada. Isto tako je napomenuo, da je mišljenja, kako je bolje da o 

istom  odluku donese predstavničko tijelo, jer će se sredstva za tu namjenu morati osiguraati u 

Proračunu. Nadalje je upoznao članove gradskog vijeća, da će isto takav zaključak donijeti i 

predstavnička tijela Općina Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Đurmanec. 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

     D o n o s i se Zaključak o rješavanju pitanja prostora za smještaj Gradskog društva Crvenog 

križa Krapina  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

T O Č K A  19. 

 

 

Prijedlog Zaključka o uključivanju Grada Krapine u kandidaturu za Europsku 

prijestolnicu kulture 

 

Predsjednik Gradskog vijeća g.Pavić 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 održane sjednice.  

 

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja g.Sikirica upoznao je članove Gradskog vijeća, 

da je Odbor na svojoj sjednici održanoj 19.05.14.god. u 18,15 h o gore navedenoj točci proveo 

raspravu te nema primjedbi s osnove njezine usklađenosti s propisima i istu uputio Gradskom 

vijeću na donošenje. 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara po gore navedenoj točci raspravu. 

Gradonačelnik g. Gregurović upoznao je članove gradskog vijeća, da je Grad Varaždin glavni 

nositelj kandidature za Europsku prijestolnicu kulture, dok bi Gradovi Krapina, Koprivnica i 

Čakovec bili gradovi partneri. Napomenuo je nadalje da je sudjelovanje Grada Krapine kao 

partnera dugoročni projekt koji zahtjeva podršku svih političkih opcija u Gradu. Napomenuo je 

da se raspisivanje nastječaja od strane Ministarstva kulture RH očekuje tijekom 2014. god., kada 

će se i formalno podnijeti kandidatura Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu kulture, a 

nakon istog će gradovi imati na raspolaganju deset mjeseci za izradu prijavnica. Iz tog razloga, 

gradonačelnik g.Gregurović je predložio, da Grad pravovremeno krene u pripremu kandidature,te 

da predstavničko tijelo Grada podrži sudjelovanje Grada Krapine u kandidaturi za ovaj projekt. 

 

Nakon kraće rasprave predsjednik je konstatirao, da je sa 17 glasova ZA, PROTIV I 

SUDRŽENIH nema, jednoglasno donjet slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

     D o n o s i se Zaključak o uključivanju Grada Krapine u kandidaturu za Europsku 

prijestolnicu kulture 2020.godine  u tekstu  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika. 
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                                                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                Željko Pavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


