KLASA: 021-05/18-01/013
Urbroj: 2197/01-02-18-4
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 30. kolovoza 2018. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni:Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš i Nevenka Gregurić, potpredsjednici, te
članovi: Zoran Krajačić, Nataša Hlaban, Valentino Herceg, Krunoslav Kušan, Bojana Birač, , i
Mario Videk. Josip Horvatin
Odsutni članovi: Rino Valec (opr.), Martina Rubil Skitanić, Martina Repovečki, Zoran
Bunčec i Franjo Jadek (opr.)
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika
Valentina Đurek, Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
javne potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog
odjela za financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Maja Šimunić novinarka Zagorskog
lista, Manuela Franc, Nenad Kralj, novinar Mreže TV.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec
Predsjednik Vijeća Žarko Ivančić je otvorio u 18 sati i napomenuo da je bilo primjedbi da svi
nisu dobili matrijal za sjednicu Vijeća. Pregledom e-pošte utvrđeno je da nije bilo automatskih
povratnih informacija da pošta nije prošla na adrese, te predlaže da ubuduće vijećnici odmah
pritku Poziva na sjednicu povratno potvrde da je poziv primljen, te ispričaju ukoliko nisu u
mogućnosti doći na sjednicu. Zatim je predložio dopunu dnevnog reda točkom 8 koja glasi:
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište – Skate park)
Točka 8. Vijećnička pitanja i prijedlozi, postaje točkom 9.
Dopune je jednoglasno, sa 10 glasova, usvojena te nakon toga jednoglasno za sjednicu utvrđen
sljedeći
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 26. 6. 2018.,
2. Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, davanje prethodne suglasnosti na izmjene pravilnika i
zapošljavanje,
3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok,
4. Prijedlog izmjena i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka,
5. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka u OŠ Ksavera Šandora
Gjalskog,
6. Izvještaj o provedbi Lokalne razvojne strategije za 2017.,
7. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2018.,
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište – Skate park)
9. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
26. 6. 2018.
Primjedbi na zapisnik nije bilo te se isti verificira.
Točka 2.

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, davanje prethodne suglasnosti na izmjene pravilnika i
zapošljavanje
Prijedlog je obrazložila Natalija Gretić- traži se prethodnu suglasnost na prijedlog pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Gradskoj
knjižnici Ksaver Šandor Gjalski i prethodnu suglasnost na zapošljavanje 1 dodatnog radnika –
diplomiranog knjižničara/ku na pola radnog vremena (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme,
počevši od 1.10.2018., a budući da proračunski korisnici ne mogu u 2018. godini povećavati broj
zaposlenih djelatnika bez suglasnosti Gradskog vijeća, predlaže se davanje prethodne suglasnosti.
Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi
slijedeću Odluku:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Gradskoj knjižnici Ksavera
Šandora Gjalskog na prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji rada i
sistematizaciji poslova u Gradskoj knjižnici Ksaver Šandor Gjalski, u tekstu koji je Gradskom
vijeću Grada Zaboka dostavila ravnateljica knjižnice dana 13. srpnja 2018. godine. Tekst
pravilnika daje se u prilogu ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
II. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Gradskoj knjižnici Ksavera
Šandora Gjalskog na zapošljavanje 1 diplomiranog knjižničara/ku na pola radnog vremena (20
sati tjedno), na neodređeno vrijeme, počevši najranije od 1. listopada 2018. godine.
III. Grad Zabok će, na temelju prijedloga izmjena i dopuna plana proračuna Gradske
knjižnice Ksaver Šandor Gjalski u svom proračunu osigurati potrebna sredstva za rad knjižnice u
povećanom kapacitetu, a vezano uz provođenje ove Odluke.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 3.
Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok
Prijedlog oduke je obrazložila Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno sa 10
glasova za donosi Odluku o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok, kako
slijedi:
Tihomira Vrančića iz Zaboka, Matije Gupca 186, diplomiranog politologa, imenuje se
ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta Zabok na vrijeme od 4 godine, počevši od 11. rujna 2018.
godine.
Obrazloženje
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok objavilo je 12. lipnja 2018. godine u Zagorskom listu javni
natječaj za imenovanje ravnatelja te ustanove, s rokom za prijavu na natječaj od 10 dana.
Prema uvjetima natječaja, ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij društvenog smjera, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu društvenog smjera sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
najmanje tri godine rada u djelatnostima obrazovanja ili kulture.
Na natječaj je pristigla prijava jednog kandidata: Tihomira Vrančića iz Zaboka, Matije Gupca 186.
Upravno vijeće POUZ-a utvrdilo je da je kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju, pa je nakon uvida u
natječajnu dokumentaciju i obavljenog intervjua s kandidatom, na svojoj 5. sjednici od 27. lipnja 2018. godine,
donijelo odluku kojom predlaže imenovanje Tihomira Vrančića ravnateljem.
Upravno vijeće POUZ-a 2. srpnja 2018. godine dostavilo je Gradskom vijeću Grada Zaboka prijedlog za
imenovanje Tihomira Vrančića ravnateljem POUZ-a za mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine, počevši od
11. rujna 2018. godine.
Člankom 32. stavka 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 20/09., 25/11. i Odluke o dopuni Statuta KLASA: 602-07/14-176 URBROJ: 2197-14-01/1-14)
propisano je da ravnatelja imenuje gradsko vijeće na prijedlog upravnog vijeća.
Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća POUZ-a i sa 10 glasova za odlučilo kao
u izreci ove Odluke.
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Pouka o pravnom lijeku:
Kandidat koji se prijavio na javni natječaj za imenovanje ravnatelja ima pravo pregledati natječajni
materijal. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudom u Zagrebu, u
roku od 30 dana od dana primitka ovog akta.

Točka 4.
Prijedlog izmjena i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka
Natalija Gretić je obrazložila Prijedlog. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno
sa 10 glasova za donosi IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA
PODRUČJU GRADA ZABOKA
Članak 1.
U Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
10/17.), članak 3. mijenja se i glasi:
„U Gradu Zaboku djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja jedan dječji vrtić kojem je osnivač
Grad Zabok.
Mrežu dječjih vrtića na području Grada Zaboka čini:
Dječji vrtić
Adresa objekta
Osnivač
Smještajni
kapacitet
DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA
Područni objekt Špičkovina
Područni objekt Martinišće

Ulica Stjepana Radića 15, Zabok

Grad Zabok

300

Špičkovina 16
Martinišće 8 b
22

U Područnom objektu Špičkovina obavlja se program predškole.
Područni objekt Martinišće započinje s radom u prostoru novog objekta u školskoj godini 2018/2019, s
jednom odgojno-obrazovnom skupinom i programom predškole.
Mreža se može proširivati otvaranjem novih odgojno-obrazovnih skupina u matičnom vrtiću i područnim
objektima.“
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Točka 5.
Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova produženog boravka u OŠ Ksavera Šandora
Gjalskog
Natalija Gretić je obrazložila prijedlog- Osnovna škola podnijela je ove godine zahtjev za
sufinanciranjem troškova za 2 učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku, a za školsku
godinu 2018/2019 (12 mjeseci). Naime, prema anketama koje su roditelji popunili, za produženi
boravak izjasnilo se 47 roditelja, te u proračunu treba osigurati sredstva za - plaće, naknade plaća
i doprinose na plaće radnicima koji rade u produženom boravku osnovne škole i ostale rashode za
radnike koji rade u produženom boravku osnovne škole ugovorene kolektivnim ugovorom, a
roditelji plačaju 15 kn dnevno – za obrok. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o sufinanciranju troškova produženog boravka
u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog, kako slijedi:
I. Grad Zabok će iz svog proračuna sufinancirati troškove za plaće, naknade plaća i
doprinose na plaće te ostale rashode ugovorene kolektivnim ugovorom za 2 učitelja/ice razredne
nastave, koji će raditi u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u produženom boravku, s
učenicima iz I. i II. razreda. Sufinanciranje će se ostvarivati u školskoj godini 2018/2019.
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II. Međusobna prava i obveze Osnovne škole i Grada Zaboka s osnove sufinanciranja
produženog boravka iz točke I. ove Odluke uređuju se ugovorom. Ovlašćuje se gradonačelnik
Grada Zaboka na potpisivanje istog.
III. Grad Zabok će u svom Proračunu za 2018. i proračunu za 2019. godinu osigurati
sredstava za financiranje troškova preuzetih ovom Odlukom i ugovorom.
Točka 6.
Izvještaj o provedbi Lokalne razvojne strategije za 2017.
Nenad Miletić je dao obrazloženje - Gradsko vijeće Grada Zaboka u prosincu 2014. godine
donijelo je Lokalnu razvojnu strategiju Grada Zaboka za razdoblje 2014. do 2020. godine. Svake
godine tijekom trajanja Razvojne strategije potrebno izraditi Izvješće o provedbi Lokalne
razvojne strategije Grada radi izvještavanja o provedbi mjera Lokalne razvojne strategije Grada
Zaboka i prikaza postignutih rezultata provedenih razvojnih mjera pomoću zadanih indikatora.
Izvješće, koje se sastoji od financijskog i narativnog dijela, sastavlja se temeljem izvršenja
proračuna za godinu za koju se sastavlja, temeljem prikupljenih podataka o investicijama i
podataka o pokazateljima rezultata. Izvješće usvaja Partnersko vijeće za pripremu i provedbu
Razvojne strategije te Gradsko vijeće Grada Zaboka. Nataša Hlaban izražava nezadovoljstvo
odazivom za dostavu podataka. Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova za donosi
sljedeću Odluku:
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za 2017. godinu.
II.
Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Točka 7.
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj i srpanj 2018.
Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. lipnja do 31. srpnja 2018. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 8.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada
Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište – Skate park)
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz prijedlog. Lokalna akcijska grupa (LAG) Zagorje-Sutla u
pripremi je objave Natječaja sukladnog tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i Grad Zabok planira prijaviti na
navedeni natječaj investiciju „Izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište –
Skate park)“. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka, jednoglasno sa 10 glasova za donosi
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka, kako
slijedi:
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Gradu Zaboku za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave – Grad Zabok za projekt „Izgradnja i opremanje sportske građevine (Sportsko igralište – Skate park)“.
II.
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Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe (LAG) Zagorje-Sutla,
sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u stavku 1. ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje i
suglasnost Gradu Zaboku za prijavu na natječaj.
III.
Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove Odluke sukladno Pravilniku o provedbi mjere 07 Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima.
U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta, nositelj projekta, opis projekta
(ciljevi, rezultati, trajanje, aktivnosti, vrijednost) društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet korisnika,
ljudski kapaciteti korisnika, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto prihoda, usklađenost
projekta sa strateškim razvojnim dokumentom Grada Zaboka i s lokalnom razvojnom strategijom te izjava nositelja
projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
IV.
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I. ove Odluke na natječaj Lokalne
akcijske grupe (LAG) Zagorje-Sutla, sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Gradonačelnik je predložio da Danijel Tuđa da pregled tijeka radova na gradskim projekatima.
Danijel Tuđa – nastavljeno je asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta:Spojna cesta Repovec
– Tisanić Jarek 650 m2, cesta Petek u Repovcu 150 m2, presvlačenje ceste u Špičkovini III 1050
m² i Ulica Bajeri u Grabrovcu 450 m2. U centru Zaboka u tijeku su radova na izvanrednom
održavanju raskrižja Ulice M. Gupca i Ulice S. Radića, te parkirališta uz Park M. Prpića
(oborinska odvodnja, kolnička konstrukcija-asfalt). Završen je nogostup, popločen betonskim
kockama, položene su nove instalacije. Postignut je dogovor s vlasnikom gospodarske građevine
da se sruši i izgrade nova parkirna mjesta i malo dječje igralište, te postavi kontejner. Zatim će se
urediti pločnik ispred PU i parkiralište ispred parka M. Prpića (nogostup će se odvojiti od
parkirališta).U Pavlovcu Zabočkom uređeno je potkrovlje Društvenog doma:zamijenjene
dotrajale drvene nosive konstrukcije krovišta sa novom čeličnom nosivom konstrukcijom,
postavljena staklena vuna i knauf ploče, postavljen laminat, obojani zidovi, uređena kuhinja i dr.
- dobiven je velik i kvalitetno uređen prostor za sva događanja. Grad Zabok prijavio je na natječaj
nerazvrstanu cestu Jadeki-Grdenci, prijava je ocijenjena pozitivnom te je 8. 02. 2018. godine
sklopljen Ugovor o financiranju navedene Mjere između Grada Zaboka i Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, a od 3. rujna izvođač radova je počeo intenzivnije s radovima. Gradonačelnik
napominje da je ovom prometnicom konačno povezan istočni sa zapadnim dijelom Zaboka.
Danijel Tuđa -iznosi da je asfaltirana cesta prema Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi,
duljine 60 m – odvojak od Prilaza dr. Franje Tuđmana. Vezano uz elektrifikaciju pruge započelo
je čišćenje raslinja od Tehnogume do Trgocentra i zamjena optičkih kablova (odmiču se od pruge
i industrijskog kolosijeka). Gradonačelnik iznosi da je HŽ Infrastruktura odabrala austrijsku
tvrtku Swietelsky za izvođača radova u Projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke
pruge Zaprešić – Zabok. Njihov ured je u ovoj zgradi i s njima su uspostavljeni dobri kontakti,
dobivene su sve potrebne informacije, između ostalog da će se izgraditi četverotračni i teretni
kolodvor, kolodvor se neće moći u cijelosti zatvoriti, već će se raditi u dva dijela, a kad će se
pruga u potpunosti zatvoriti, prijevoz će se vršiti autobusima. Danijel Tuđa dalje iznosi da je
dovršeno igralište u Dubravi Zabočkoj kod kapelice i niz radova na održavanju nerazvrstanih
cesta. Gradonačelnik - iznosi da ima problema s projektantom, odnosno pripremom projektne
5

dokumentacije za igralište u Špičkovini, iza škole. Zoran Krajačić pita da li ima kakvih
informacija o sanaciji petlje kod Bračka.
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu
u 18,30 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 30. kolovoza 2018. godine.
Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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