Klasa: 021-05/17-01/24
Urbroj: 2197/01-02-17-4
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 14. prosinca 2017. u gradskoj
vijećnici, s početkom u 18:00 sati.
Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Nevenka Gregurić i Ernest Oremuš, potpredsjednici,
te članovi:, Zoran Krajačić, Rino Valec, Franjo Jadek, Mario Videk, Bojana Birač, Nataša Hlaban
Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina Repovečki,Valentino Herceg, Krunoslav Kušan i
Josip Horvatin.
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika
Valentina Đurek, Nenad Miletić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne
potrebe, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu, Marija Sinković, pročelnica Upravnog
odjela za financije, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Kruno Čačko, samostalni upravni
referent u Uredu Grada, Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Manuela Franc, novinarka
Zagorskog radija.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno, kako slijedi:
Dnevni red
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća 29.11.2017.,
2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2017.:
1) Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada zaboka za 2017. godinu, te
projekcije za 2018. i 2019. godinu,
2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017.
3) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom u Gradu Zaboku za 2017.,
5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
6) Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.
7) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.
8) Prijedlog I. Izmjena programa raspodjele spomeničke rente za 2017.,
9) Prijedlog I. Izmjena programa utroška šumskog doprinosa za 2017.,
10) Prijedlog I. Izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.,
3. Proračun Grada Zaboka za 2018.
1) Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2018. te projekcija za 2019. i 2020.,
2) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2018.,
3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,
4) Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu
Zaboku za 2018.,
5) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka
za 2018.,
6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.,
7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,
8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,
9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.,
11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2018.,

12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,
13) Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.,
4. Prijedlog odluke o V. izmjenama i dopuna Odluke o donošenju PPUGZ-a,
5. Prijedlog odluke o stavljanja izvan snage UPU gospodarske zone „Zabok 6“,
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2018.,
8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sportske građevine Dom strijelaca u Zaboku,
M.Gupca 112,
9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sportske građevine u Lugu Zabočkom bb,
10. Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova:
1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,
2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,
11. Mjere civilne zaštitite i spašavanja:
1) Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2017.,
2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2018. s fin.učincima za
trogodišnje razdoblje
12. Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada 2017/2018.,
13. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2017.,
14. Izbor Savjeta mladih Grada Zaboka,
15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
Prelazi se na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Verifikacija skraćenog zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 29.11.
2017.
Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 29. 11. 2017.
Točka 2.
Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2017.:
1) Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada zaboka za 2017. godinu,
te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017.
3) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom u Gradu Zaboku za 2017.,
5) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,
6) Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.
7) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.
8) Prijedlog I. Izmjena programa raspodjele spomeničke rente za 2017.,
9) Prijedlog I. Izmjena programa utroška šumskog doprinosa za 2017.,
10) Prijedlog I. Izmjena Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.,
Obrazloženje uz Prijedloge je dala Marija Sinković i Danijel Tuđa, a u raspravi učestvovala
Martina Rubil Skitanić.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za (glasajući za svaki akt
pojedinačno) donosi:
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1) Odluku o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada zaboka za 2017. godinu, te projekcije
za 2018. i 2019. godinu
2) I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2017.
3) III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Zaboku za 2017.
4) I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u
Gradu Zaboku za 2017.
5) II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Zaboku za 2017.
6) II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.
7) II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.
8) I. Izmjene Programa raspodjele spomeničke rente za 2017.
9) I. Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2017.
10) I. Izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2017.
Točka 3.
3. Proračun Grada Zaboka za 2018.
1) Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2018. te projekcija za 2019. i 2020.,
2) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2018.,
3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,
4) Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu
Zaboku za 2018.,
5) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka
za 2018.,
6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2018.,
7) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,
8) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,
9) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
10) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.,
11) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2018.,
12) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,
13) Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.,
Obrazloženje uz prijedloge je dala Marija Sinković i Gradonačelnik a u raspravi su još
učestvovali: Martina Rubil Skitanić, Natalija Gretić, Valentina Đurek i Danijel Tuđa.
Martina Rubil Skitanić u raspravi o proračunu predlaže da gradske službe razmotre da se
u 2018. izmjene odgovarajući gradski akti koji se odnose na stipendije, novorođene i troškove
nabave udžbenika, i to na način da se uvede kategorija „daroviti studenti“, uvede jednokratna
novčana pomoć studentima i poveća broj stipendija, povećaju naknade za novorođenu djecu i
poveća sufinanciranje troškova nabave osnovnoškolskih udžbenika.
Gradski vijećnici članovi HDZ-a predlažu da se uredi dječje igralište u Grabrovcu iza
dućana, obzirom na dotrajalost sprava, te predlažu asfaltiranje spojne ceste Grabrovec-brza cesta
Zabok-Sv.Križ Začretje i asfaltiranje dijela ulice Baltazara Zabokya. Predlagač (gradonačelnik)
prihvaća oba prijedloga te isti time postaju sastavnim dijelom prijedloga Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 (čl. 36. Poslovnika).
Gradski vijećnici članovi HDZ-a predlažu izgradnju I faze nogostupa kroz Jakuševec i
oborinske kanalizacije kroz naselje. Gradonačelnik kao predlagač iznosi da prvo treba riješiti
odvodnju pa tek onda kanalizaciju (I faza će se rješavati 2018). Predlagač povlači prijedlog, ali
predlaže da se za isto osiguraju sredstva prilikom pripreme rebalansa proračuna za 2018. (čl. 35.
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Poslovnika). Zamjenica gradonačelnika obrazlaže koliko je 2017. godine uloženo u stipendije i
školstvo - prezentirala je u što se tijekom godine ulagalo vezano za školstvo. Zabok se pokazao
kao pravi Grad – prijatelj djece te su postignuti veliki rezultati učenika i studenata koji stoje iza
svake kune koje je Grad uložio. Rijetki smo od gradova koji stipendiramo studente kroz cijeli
tijek njihovog studiranja bez obzira ostvaruju li oni tijekom studiranja pravo i na županijsku
stipendiju pa se 'vraćaju' na onu gradsku. Gradonačelnik Ivan Hanžek objavio je kako su
Hrvatske ceste predale Gradu cestu od Kumrovečke magistrale do Velikog Trgovišća, izvršen je
tehnički pregled. Krenut će se u dogradnju priključka, a cesta je od iznimnog značaja jer je
nastavak na cestu D1.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 15 glasova ZA, glasajući za
svaki prijedlog zasebno, donosi slijedeće akte:
1) Odluku o proračunu Grada Zaboka za 2018. te projekcija za 2019. i 2020.
2) Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2018.
3) Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.
4)Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2018.
5) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2018.
6) Program javnih potreba u kulturi za 2018.
7) Program socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.
8) Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.
9) Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
10) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
11) Program raspodjele spomeničke rente za 2018.
12) Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
13) Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.
Točka 4.
Prijedlog odluke o V. izmjenama i dopuna Odluke o donošenju PPUGZ-a
Prijedlog odluke obrazložio je Danijel Tuđa, obrazlaže razloge donošenje V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Zaboka u smislu da se pojavio investitor Karting centar Zagreb
koji je zainteresiran za izgradnju u smjeru zapada od zone letjelišta u Gubaševu autodroma
(karting staze) na površini od cca 35 ha i turističke zone na površini od cca 13,50 ha. Da bi se
dobile te površine za proširenje te zone u sport i rekreaciju bilo je potrebno zone predviđene u
Špičkovini i Humu Zabočkom koje nisu privedene namjeni i nema zainteresiranih investitora u
toj površini premjestiti u zonu u Gubaševo kako bi se zadovoljili zakonski propisi u smislu
proširenja građevinskih područja izdvojene namjene izvan naselja. U smislu predviđene zone
autokampa i hotela koja bi sa postojećom zonom autokampa iznosila gotovo cca 20 ha
predviđeno je preseljenje te postojeće zone na novu zonu autokampa i zonu hotela od ukupno 7,5
ha, odnosno zona je predviđena do postojećeg magistralnog plinovoda. Jedan od zahtjeva je od
EKO FLORA koji traži prenamjenu dijela gospodarske zone sa oznakom u zonu za gospodarenje
sa svim vrstama opasnog i neopasnog otpada. Ta zona je predviđena uz državnu cestu D 205 i dio
novo izgrađene državne ceste D1 te uz željezničku prugu.
Nakon obrazloženja bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 15 glasova za
donosi Odluku o V. izmjenama i dopuna Odluke o donošenju PPUGZ-a.
Točka 5.
Prijedlog odluke o stavljanja izvan snage UPU gospodarske zone „Zabok 6“
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Prijedlog odluke obrazložio je Danijel Tuđa, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Zabok 6“, kako slijedi:
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone „Zabok 6“ («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/09. i 9/13.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Obrazloženje je dala Natalija Gretić, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno za
15 glasova za donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, kako
slijedi:
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
25/12. i 18/16.), u Prilogu Popis nerazvrstanih cesta, u Mjesnom odboru IV, iza retka koji glasi:
NC ZBK 081 Zabočka cesta

Zabok

907

5,00

Zabok

143
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dodaje se novi redak koji glasi:
NC ZBK 086 Odvojak prema HT-u

te se u retku ispod novog retka pod UKUPNO broj 17276 zamjenjuje brojem 17419.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinskozagorske županije“.
Točka 7.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2018.
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova za donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za
2018.
Točka 8.
Prijedlog odluke o davanju na korištenje- sportske građevine Dom strijelaca u Zaboku,
M.Gupca 112
Obrazloženje je dala Natalija Gretić, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa
15 glasova za donosi Zaključak kako slijedi:
I. Grad Zabok dodjeljuje Streljačkom društvu „Tekstilac“ Zabok, na upravljanje i
korištenje sportsku građevinu u vlasništvu Grada Zaboka - sportski objekt „Dom strijelaca“ u
Zaboku, Matije Gupca 112.
Nekretnina se dodjeljuje izravno, bez provođenja javnog natječaja, sukladno članku 69.
Zakona o sportu te članku 4. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje
organizacijama civilnog društva. Nekretnina se dodjeljuje bez obveze plaćanja naknade za
korištenje, ali uz obvezu plaćanja režijskih troškova.
II. Grad Zabok će s Streljačkim društvom „Tekstilac“ sklopiti ugovor o upravljanju i
dodjeli nekretnine na korištenje kojim će se urediti međusobna prava i obveze obiju strana, i to na
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rok od 1 godine. Tekst ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora.
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Točka 9.
Prijedlog odluke o davanju na korištenje - sportske građevine u Lugu Zabočkom bb
Prijedlog zaključka obrazložila je Natalija Gretić, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova za donosi Zaključak, kako slijedi:
I. Grad Zabok dodjeljuje udruzi za sportsku rekreaciju „Lug-sport“, Zabok, Lug Zabočki 10e, na
upravljanje i korištenje sportsku građevinu u vlasništvu Grada Zaboka koja se sastoji od drvene
kućice, nogometnog te dječjeg igrališta.
Nekretnina se dodjeljuje izravno, bez provođenja javnog natječaja, sukladno članku 69.
Zakona o sportu te članku 4. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje
organizacijama civilnog društva. Nekretnina se dodjeljuje bez obveze plaćanja naknade i
režijskih troškova obzirom da je udruga darovala Gradu Zaboku u vlasništvo prateću sportsku
građevinu koja se nalazi na predmetnom igralištu. Darovanje prateće sportske građevine
prihvaćeno je Odlukom Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/17-01/04 URBROJ:
2197/01-02-17-3 od 06.04.2017. godine.
II. Grad Zabok će s udrugom „Lug-sport“ sklopiti ugovor o upravljanju i dodjeli
nekretnine na korištenje kojim će se urediti međusobna prava i obveze obiju strana, i to na rok od
2 godine. Tekst ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovlašćuje
se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora.
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Točka 10.
Plavinka d.o.o., prijedlozi odluka o povjeravanju poslova:
1) održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,
2) poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima
Franjo Jadek u raspravi po ovim točkama napominje da Plavinka dobiva puno novaca za
poslove koje obavlja, osim strogog centra, Zabok nije uređen, npr. oko Đačkog puta kojim svaki
dan prolaze djeca je šikara, mišljenja je da bi od strane komunalnog redara trebala biti bolja
kontrola rada Plavinke. Predlaže da se bolje kontrolira i rad zaposlenika Plavinke. Žarko Ivančić
napominje da treba voditi brigu da Zabok bude uređen kako treba, spominje kružne tokove,
površine koje nisu gradske ali se mogu uređivati i posao naplatiti.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za (glasovanjem za
svaku odluku posebno) donosi:
1) Odluku o povjeravanju Plavinki d.o.o. poslova održavanja javnih zelenih površina,
čišćenje javnih površina i održavanje groblja, kako slijedi:
I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz Zaboka, M. Gupca 53 povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti:
- održavanje javnih zelenih površina
- čišćenje javnih površina
- održavanje groblja.
II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora kojima će se
predmetne djelatnosti povjeriti na obavljanje tvrtki PLAVINKA d.o.o. na određeno vrijeme, od 1.
siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu Grada
Zaboka za 2018. godinu.
2) Odluku o povjeravanju poslova nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,
kako slijedi:
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I. Trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Zaboka - PLAVINKA d.o.o. iz Zaboka, M.
Gupca 53, povjerava se obavljanje poslova nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima
grada Zaboka u 2018. godini.
II. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora kojim će se
predmetni poslovi povjeriti na obavljanje PLAVINKI d.o.o. na određeno vrijeme, od 1. siječnja
do 31. prosinca 2018. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen ugovor za 2017.
godinu.
Točka 11.
Mjere civilne zaštitite i spašavanja:
1) Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2017.
2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2018. s fin.učincima za
trogodišnje razdoblje
Obrazloženje uz Analizu i Plan dao je Danijel Tuđa. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova za donosi:
1) Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka u 2017.,
2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2018. s fin.učincima za
trogodišnje razdoblje.
Točka 12.
Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada 2017/2018
Kraće obrazloženje je dala Natalija Gretić, a nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka
jednoglasno sa 15 glasova za donosi sljedeći Zaključak:
Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i podržava Program rada Dječjeg gradskog
vijeća Grada Zaboka za školsku godinu 2017/2018.
Točka 13.
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2017.
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno
sa 15 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 30. studenog 2017. godine.
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.
Točka 14.
Izbor Savjeta mladih Grada Zaboka
Obrazloženje je dala Natalija Gretić. Nakon toga provedemo je glasovanje glasačkim listićima,
svih 5 kandidati na glasačkom listiću dobilo je 15 glasova. Žarko Ivančić čestita na izboru novom
sazivu Savjeta mladih. Nakon podnijetog izvješća o rezultatu glasovanja (utvrdili: Kruno Čačko i
Gordana Dugorepec) Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15 glasova za donosi sljedeći
Zaključak:
I. U Savjet mladih Grada Zaboka izabrani su:
1. GORDAN ČANDRLIĆ, Zabok, Ulica Matije Gupca 42/A, član
Karlo Škreblin, Zabok, Trg Dragutina Domjanića 5, zamjenik
2. VID LEŽ, Zabok, Ulica Ivana i Cvjete Huis 22, član
Karlo Kada, Zabok, Kaštelski put 2, zamjenik
3. SANDRA PLEČKO, Zabok, Zagrebačka ulica 8, članica
Jelena Knjaz, Zabok, Ulica Antuna Mihanovića 13, zamjenica
4. KARLA TRGOVEC, Zabok, Dubrava Zabočka 28A, članica
Danijela Krznar, Zabok, Lug Zabočki 48, zamjenica
5. MIHAELA VISINSKI, Zabok, Ulica Matije Gupca 72B, članica
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Nikola Hrastinski, Zabok, Gubaševo 30, zamjenik
II. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Grada Zaboka i u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Točka 15.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik Vijeća, Žarko Ivančić je predstavio novog
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, gosp. Nenada Miletića,
dipl. ing. prometa. Poziva sve prisutne na promociju Godišnjaka grada Zaboka 2016. koja će se
održati 20. prosinca, te 22. prosinca na tradicionalnu Večer Zabočana u 18:00 sati u Osnovnoj
školi. Za kraj prosinca TZP Srce Zagorja u suradnji s Gradom i ugostiteljima priprema doček
Nove 2018. godine na Trgu K. Š. Gjalskog uz Luna band i raskošni vatromet.
Svima je zaželio sretan Božić i novu 2018. godinu. Gradonačelnik se pridružio čestitkama, te
pohvalio rad ovog saziva Vijeća koje je aktivno uključeno u rasprave i pripreme za sjednice te je
znatno olakšana komunikacija uprave, vijećnika i mjesnih odbora s građanima, svi sudjeluju u
razgovorima i prijedlozima, a rasprave vode argumentirano. S njegovim riječima složila se i
vijećnica oporbe Martina Rubil Skitanić, koja pohvaljuje što su pozvani prije sjednice Vijeća
kako bi dobili potrebna obrazloženja i odgovore na pitanja vezana uz materijale na dnevnom
redu. Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić
zaključuje sjednicu u 19,00 sati. Gradonačelnik je vijećnicima podijelio simbolične poklone
povodom blagdana.
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 14. prosinca 2017. godine.

Zapisničar
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.
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