Klasa: 021-05/18-01/003
Urbroj: 2197/01-02-17-4
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 25. siječnja 2018. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš, potpredsjednik, te članovi:, Zoran
Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Bojana Birač, Nataša Hlaban Martina Rubil
Skitanić (došla pod točkom 4 dnevnog reda), Zoran Bunčec, Martina Repovečki, Valentino
Herceg i Krunoslav Kušan.
Odsutni: Nevenka Gregurić, potpredsjednica i Josip Horvatin (oboje opravdano).
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, Rajko Turk, direktor Komunalnog-Zabok d.o.o.
Zabok, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Ivana Belinić, viša stručna
suradnica za financije u Upravnom odjelu za financije, Maja Šimunić, novinarka Zagorskog lista,
Manuela Franc, novinarka Zagorskog radija.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Žarko Ivančić je predložio dopunu dnevnog reda točkom 14. Donošenje pročišćenog
teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zabok.
Dosadašnja točka 14. Vijećnička pitanja i prijedlozi, postaje točkom 15.
Dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno, te predloženi dnevni red s usvojenom dopunom,
kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-14.12.2017.,
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka,
3. Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,
4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Zaboka,
5. Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
uklanjanja odbačenog otpada na području grada Zaboka,
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu,
7. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada,
8. Plan gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2017. godini,
10. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š.Gjalski,
11. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka,
12. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.12. 2017.,
13. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zabok- na znanje,
14. Donošenje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zabok,
15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
14.12. 2018.

Na zapisnik nije bilo primjedbi pa se može verificirati.
Točka 2.
Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz Prijedlog odluke, iznosi da je 13. 12. 2017. na snagu
stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
Gradsko vijeće mora uskladiti Statut Grada Zaboka i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka sa
zakonskim izmjenama do 13. veljače 2018. godine. Najznačajnije promjene napravljene su u
području raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika i razrješenju
gradonačelnika i njegovog zamjenika odnosno raspuštanju gradskog vijeća u slučaju ne
donošenja proračuna u zakonskim rokovima. Ostale bitnije izmjene su: zamjenik gradonačelnika
prisustvuje sjednicama gradskog vijeća kao i gradonačelnik, gradsko vijeće može raspustiti
mjesni odbor (prije gradonačelnik),član gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, odluke o
imenovanju i razrješenju predstavnika grada u ustanovama i trgovačkim društvima gradonačelnik
nije više dužan dostaviti gradskom vijeću, već se odluke objavljuju u službenim glasnicima.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave jednoglasno da 12 glasova za
donosi Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka.
Točka 3.
Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka
Natalija Gretić je dala obrazloženje pod prethodnom točkom, uz izmjene i dopune Statuta Grada
Zaboka potrebno je izmijeniti i dopuniti Poslovnik.
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova za donosi
Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka
Točka 4.
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Zaboka
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz prijedlog Odluke-temeljem članka 30. Zakon o održivom
gospodarenju otpadom,Vijeće donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (biootpad i otpadni papir i
karton) u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom koja je stupila na snagu dana 1. studenog 2017. godine.
Rajko Turk je opširnije obrazložio kompletnu problematiku. Zakon je donijet 2013. a Uredba je
donijeta 2017. Primjena novog sustava ide najkasnije s 1. 11.2018. Potrebno je provesti javnu
nabavu za nabavu posuda, čipovi i informatički programi su nabavljeni, treba utvrditi novi cjenik
usluga, korisnici trebaju potpisati izjave itd. U Zaboku bi trebala biti pretovarna stanica za odvoz
otpada u Piškornicu. Da bi se novi sustav prikupljanja otpada uspješno uspostavio poziva sve
građane da usvoje jedan drugačiji pristup zbrinjavanja otpada, važno je da usvoje da onečišćivač
plaća uslugu. Cijene će se povećati obzirom na povećane troškove veći broj odvoza otpada i dr.
Bio otpad se ne smije odvoziti na deponiju, on će se kompostirati. Jedan od problema koji je
istaknuo je problem što nema tržišta sortiranog otpada. Nekad se u ruralnim domaćinstvima otpad
rješavao paljenjem, kompostiranjem, što danas u toj mjeri nije slučaj. Što se tiče našeg
odlagališta ono je u početku bilo ilegalno, danas legalizirano ali je premalo i do 31. 12. ove
godine će biti zatvoreno. Na području KZŽ su pripremljene tri privremene lokacije za odlagališta
dok ne proradi Piškornica. Sigurno je da će u početku biti problema i pitanja od strane korisnika.
Bio otpad netko će imati a netko ne, bio otpad se ne smije odvoziti s komunalnim, mora se
selektirati, a oni koji to neće činiti bit će novčano kažnjeni, ako netko kaže da mu ne treba kanta
za biološki otpad, a komunalci kasnije pronađu takav otpad u drugim kantama, korisnik će morati
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platiti kaznu. Objasnio je kako će računi imati minimalni, odnosno fiksni dio, te varijabilni koji
će ovisiti o raznim faktorima. Vrlo je važno da se što prije otvori burza otpada, za selektiran
otpad (papir, metal, staklo, tekstil). Sad su otkupne cijene tako niske da su neisplative, tako da je
Komunalno u gubicima. Građani će na vrijeme biti obaviješteni o novom sustavu prikupljanja
opada, oni koji će se pridržavati uredbe moći će ostvarivati i odgovarajuće popuste.
Zoran Bunčec pita kako će se formirati cijena odvoza i što je fiksni dio cijene. Rajko Turk
odgovara da je u odluci člankom 32. Odluke utvrđeno formiranje cijene: „Strukturu cijene
obavezne minimalne usluge čine troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada,
troškovi prijevoza otpada, troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i/ili mobilnog reciklažnog
dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, troškovi prijevoza i obrade
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškovi
vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te drugi opravdani
troškovi. U slučaju nastupanja okolnosti koje utječu na strukturu cijene obvezne minimalne
usluge, davatelj javne usluge zadržava pravo izmjene cijene obvezne minimalne javne usluge.
Cijena obvezne minimalne javne usluge (CM) naplaćuje se sukladno članku 16. stavku 3. ove
Odluke“. Zatim napominje da je mobilno reciklažno dvorište do sad je plaćao Grad zabok, od
sad to plača Komunalno odnosno, građani – korisnici. Varijabilni dio se odnosi na izmjerene
količine otada. Mario Videk iznosi da zeleni otoci nisu u najboljem stanju, da su zarasli i da ima
razbacanog smeća. Rajko Turk napominje da ima građana koji kopaju po kontejnerima i rade
štetu i nered, dolaze skupljači metala i dr. koji rade nered. Koristi priliku da informira prisutne da
Komunalno raspolaže vozilom za odvoz otpada dvije komore jednu za miješani a drugi za bio
otpad.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi
Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Zaboka.
Točka 5.
Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
uklanjanja odbačenog otpada na području grada Zaboka
Nenad Miletić je dao kraće obrazloženje uz prijedlog - Zakon propisuje predstavničkom tijelu
obvezu donošenja odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13
glasova za donosi Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
uklanjanja odbačenog otpada na području grada Zaboka.
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Nenad Miletić iznosi da je Zakonom propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne
uskladiti odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na skupljanje, odvoz i postupanje sa
sakupljenim komunalnim otpadom s odredbama Zakona i Uredbe također u roku od tri mjeseca
od dana stupanja na snagu Uredbe.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova donosi Odluku o
mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja odbačenog
otpada na području grada Zaboka
Točka 7.
Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Nenad Miletić iznosi da će javnu uslugu obavljati Komunalno-Zabok d.o.o..
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Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave jednoglasno sa 13 glasova za donosi
Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada.
Točka 8.
Plan gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Nenad Miletić daje kraće obrazloženje - nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka, kojeg
je izradila tvrtka ECO CONSULTING j.d.o.o. iz Zaboka, bio je na javnom uvidu od 23. listopada
do 24. studenog 2017. godine i bio je objavljen na Internet stranici Grada Zaboka radi
pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Za vrijeme javne rasprave zaprimljena je
jedan prijedlog tvrtke Centar za otpad d.o.o. iz Zagreba koji je prihvaćen i ugrađen u Plan
gospodarenja otpadom Grada Zaboka. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa
13 glasova za donosi Odluku kako slijedi:
I.
Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022.
godine, izrađen od strane tvrtke ECO CONSULTING j.d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3.
Plan gospodarenja otpadom iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije".
Točka 9.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2017. godini
Žarko Ivančić iznosi da su predsjednica Savjeta Karla Trgovec i njena zamjenica Sandra Benčić
opravdale izostanak zbog neodgodivih obveza na fakultetu. Nakon toga Gradsko Vijeće Grada
Zaboka jednoglasno sa 13. glasova za donosi sljedeći Zaključak:
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za
2017. godinu. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.
Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š.Gjalski
Natalija Gretić – daje obrazloženje, iznosi da je Odbor za izbor i imenovanje na svojoj sjednici,
održanoj dana 19. siječnja 2018. godine, utvrdio potrebu raspisivanja natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski u Zaboku. Naime, mandat sadašnje
ravnateljice ističe 1.5.2018. godine, iz čega proizlazi kako treba pokrenuti postupak imenovanja
ravnatelja u skladu sa zakonskim odredbama. Zakonom o knjižnicama propisano je da ravnatelja
samostalne knjižnice koja ima do pet zaposlenih imenuje i razrješuje osnivač, na vrijeme od četiri
godine, a uvjeti koje mora ispunjavati su utvrđeni tekstom natječaja. Natječaj će se objaviti u
Zagorskom listu, prijave će razmotriti Odbor za izbor i imenovanje i utvrditi prijedlog za Gradsko
vijeće. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave jednoglasno sa 13 glasova za
donosi sljedeći Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske
knjižnice K. Š. Gjalski, Zabok, Stjepana Radića 1, na 4 godine. Natječaj će se objaviti u roku od
15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.
II. Tekst natječaja daje se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
Točka 11.
Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog rješenja. Nakon toga Gradsko vijeće Grada
Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Rješenje o imenovanju članova/ica povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Zaboka, kako slijedi:
I.
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U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zaboka imenuju se:
1. Valentina Đurek, Zabok, Varaždinska 3 – za predsjednicu,
2. Martina Rubil Skitanić, Zabok, Ulica Grabrovec 61– za zamjenicu predsjednice
Članovi/ce:
3. Zlatko Crkvenčić, Zabok, S Radića 1,
4. Bojana Birač, Zabok, Ulica Tina Ujevića 1,
5. Martina Šarić, Zabok, S. Radića 10,
6. Tanja Cujzek, Centar za socijalnu skrb Zabok, M. Gupca 53,
7. Bojan Bjelja, Zabok, Marije Jurić Zagorke 5a.
II.
Zadaće povjerenstva utvrđene su Odlukom o osnivanju («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije», br.32/13.).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama
Grada Zaboka www.zabok.hr
Točka 12.
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.12. 2017.
Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 13. glasova za donosi sljedeći Zaključak:
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2017. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 13.
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zabok- na
znanje
Žarko Ivančić iznosi da je Rješenje dano na znanje i o istom se ne glasa.
Točka 14.
Donošenje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zabok
Nenad Miletić je dao kraće obrazloženje uz prijedlog odluke. Rino Valec napominje da treba
riješiti problem buke na motokross stazi, mišljenja je da razina buke od 50 decibela s obzirom da
se radi s stambenoj zoni nije u redu. Ivan Hanžek iznosi da je problem poznat i da su obavljani
razgovori, te da će se održati sastanak i pokušati riješiti problem. Rino Valec napominje da je
poseban problem dozvola Grada održavanje treninga subotom popodne.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova donosi Odluku o
donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zabok- pročišćen tekst.
Točka 15.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Krunoslav Kušan pita kad se planira proširenje Đačkog puta - na izlazu iz Osnovne škole
Ksavera Šandora Gjalskog je prometni kolaps, posebno kad dolaze školski autobusi. Ivan
Hanžek iznosi da su obavljeni razgovori sa Županijom i Domom zdravlja te se planira proširenje
s kojim će se svakako uskoro krenuti, već se radi na idejnom rješenju proširenja Đačkog puta. Ići
će se na proširenje izlaska s OŠ prema Domu zdravlja. Nadalje gradonačelnik iznosi da su
parkirališna mjesta kod Pošte dana u zakup zakup HP – Hrvatskoj pošti d.d., Zagreb, na određeno
vrijeme od godinu dana.
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Gradonačelnik je iskoristio priliku da pohvali svoju zamjenicu Valentinu Đurek, koja je zajedno
sa suradnicima, radila na projektu 'Mi pomažemo starijima' za kojeg je od Ministarstva rada i
mirovinskog sustava dobiveno oko 9,5 milijuna kuna.
Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u
19,00 sati.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 25. siječnja 2018. godine.

Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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