Klasa: 021-05/17-01/13
Urbroj: 2197/01-02-17-10
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 8. lipnja 2017. s
početkom u 19,05 sati.
Prisutni izabrani članovi i članice Gradskog vijeća: Žarko Ivančić, Nevenka Gregurić,
Krunoslav Kušan, Ernest Oremuš, Josip Horvatin, Zoran Krajačić, Rino Valec, Bojana Birač,
Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina Repovečki, Franjo Jadek, Valentino Herceg,
Mario Videk i Nataša Hlaban.
Nadalje, sjednici su prisutni: Silvija Profeta Fabijančić, predstojnica Ureda državne
uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Mirjana Valjavec, voditeljica Službe za zajedničke
poslove u UDU u KZŽ, gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek,
Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda
Grada, Kruno Čačko, službenik Ureda Grada, novinarka Zagorskog lista Maja Poljak, Darko
Fiket, novinar Radio Zaboka i Nenad Kralj, novinar Mreže TV.
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec.
Svečana sjednica je otvorena himnom "Lijepa naša domovina" a nakon toga po ovlaštenju
Ministra uprave, gđa. Silvija Profeta Fabijančić, predstojnica Ureda državne uprave u Krapinskozagorskoj županiji je otvorila i vodila sjednicu do izbora predsjedavajućeg. Čestitala je na izboru
izabranim vijećnicima i zaželjela dobar mandat.
Zatim je pročelnica Ureda Grada, Natalija Gretić prozvala vijećnike, konstatirana je
nazočnost svih 15 članova Gradskog vijeća, pa se mogu donositi pravovaljane odluke.
Nakon toga minutom šutnje odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim
braniteljima i stradalnicima u Domovinskom ratu.
Silvija Profeta Fabijančić predložila je dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.
Dnevni red
1.Izbor Mandatne komisije,
2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
- svečana prisega članova Gradskog vijeća,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje,
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća,
5. Slobodna riječ.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Točka 1.
Izbor Mandatne komisije
Silvija Profeta Fabijančić – prema Poslovniku Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana,
stalno je radno tijelo Gradskog vijeća i bira se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog najmanje
jedne trećine članova Gradskog vijeća odnosno 5 članova. Prijedlog kandidata utvrđen na
prijedlog 6 članova Vijeća - predlažu se:
- za predsjednika NEVENKA GREGURIĆ
- za članove
1. ZORAN KRAJAČIĆ
2. MARIO VIDEK
Drugih prijedloga nije bilo, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 15

glasova za donosi Rješenje o izboru Mandatne komisije, kao slijedi:
I. U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:
1.
Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84/A, za predsjednicu,
2.
Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80, za člana,
3.
Mario Videk, Zabok, Špičkovina 175, za člana.
II. Mandatna komisija stalno je radno tijelo koje na konstituirajućoj sjednici Gradskog
vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Gradskog vijeća, odnosno
zamjenicima članova, tijekom mandata Gradskog vijeća podnosi izvješće o prestanku mandata i
mirovanju mandata članova Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća te obavlja
i druge poslove iz svoje nadležnosti.
III. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
Silvija Profeta Fabijančić poziva predsjednicu Mandatne komisije, gđu. Nevenku Gregurić da
podnese izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća.
Nevenka Gregurić, predsjednica Mandatne komisije - podnosi I Z V J E Š Ć E :
„Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13.) i II. točke Rješenja o izboru Mandatne komisije
(KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ:2197/01-02-17-2 od 8. lipnja 2017.), Mandatna komisija
dana 8. lipnja 2017. godine, nakon održane 1. svoje sjednice, podnosi Gradskom vijeću Grada
Zaboka sljedeće
IZVJEŠĆE
I. 21. svibnja 2017. godine provedeni su izbori za članice/članove Gradskog vijeća Grada
Zaboka te su konačni rezultati izbora za iste objavljeni 24. svibnja 2017. godine.
U Gradsko vijeće Grada Zaboka izabrani su članice/članovi:
1. IVAN HANŽEK
2. ŽARKO IVANČIĆ
3. NEVENKA GREGURIĆ
4. KRUNOSLAV KUŠAN
5. ERNEST OREMUŠ
6. JOSIP HORVATIN
7. ZORAN KRAJAČIĆ
8. RINO VALEC
9. MARTINA RUBIL SKITANIĆ
10. ZORAN BUNČEC
11. MARTINA REPOVEČKI
12. FRANJO JADEK
13. BRANKO PILJEK
14. MARIO VIDEK
15. KREŠIMIR KONČEVSKI
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Konačni rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka od 24.
svibnja 2017. godine daju se u prilogu ovom izvješću i čine njegov sastavni dio.
II. Utvrđuje se da je mandat Ivana Hanžeka, izabranog s kandidacijske liste
SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU, po sili zakona u mirovanju, budući je isti stupio
na dužnost gradonačelnika Grada Zaboka 25. svibnja 2017. godine.
Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Bojana Birač, neizabrana
kandidatkinja (SDP) s kandidacijske liste SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU, a koju
je predložio SDP u skladu s člankom 12. Sporazuma o izbornoj suradnji na predstojećim
lokalnim izborima i o zajedničkom upravljanju Gradom Zabokom, sklopljenog između
SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU/ nezavisne kandidatkinje Nevenke Gregurić, koji
su nositelji zajedničke liste.
III. Utvrđuje se da je mandat Branka Piljeka, izabranog s kandidacijske liste grupe
birača, u mirovanju iz osobnih razloga, budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine Uredu
Grada pisani zahtjev za mirovanjem iz osobnih razloga.
Utvrđuje se da će dužnost njegovog zamjenika obnašati Valentino Herceg, prvi
sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Branko Piljek).
IV. Utvrđuje se da je mandat Krešimira Končevskog, izabranog s kandidacijske liste
grupe birača, u mirovanju budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine Uredu Grada pisani
zahtjev za mirovanje jer nastavlja obnašati dužnost direktora tvrtke Plavinka d.o.o. Sukladno
članku 78. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima dužnost člana Gradskog vijeća nespojiva je s
dužnošću direktora tvrtke kojoj je Grad Zabok osnivač.
Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Nataša Hlaban, prva sljedeća
neizabrana kandidatkinja s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Krešimir Končevski).
V. Ovo izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
Silvija Profeta Fabijančić konstatira da su izabrani slijedeći članovi Gradskog vijeća Grada
Zaboka: Žarko Ivančić, Nevenka Gregurić, Krunoslav Kušan, Ernest Oremuš, Josip Horvatin,
Zoran Krajačić, Rino Valec, Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina
Repovečki, Franjo Jadek, Valentino Herceg, Mario Videk i Nataša Hlaban.
Nakon toga, Silvija Profeta Fabijančić utvrđuje da je gosp. Žarko Ivančić prvi izabrani

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova i isti predsjeda do izbora
predsjednika Vijeća.
Žarko Ivančić preuzima daljnje vođenje sjednice, te poziva izabrane vijećnike na davanje
svečane prisege u tekstu koji će pročitati, riječju PRISEŽEM, te zamolio vijećnike da ustanu.
- pročitao je tekst svečane prisege:
„Prisežem da ću prava i dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Zaboka obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog razvoja Grada Zaboka i Republike Hrvatske, da ću se
u obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Zaboka i
da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ Vijećnici su prisegli riječju „Prisežem“.
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanje
Žarko Ivančić iznosi da po dnevnom redu slijedi izbor Odbora za izbor i imenovanje.
Predsjednik i dva člana Odbora za izbor i imenovanje, sukladno čl. 7. Poslovnika, biraju se na
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konstituirajućoj sjednici na prijedlog najmanje jedne trećine svih članova Vijeća, odnosno 5
vijećnika. Zaprimljen je prijedlog kandidata utvrđen i potpisan od 6 vijećnika je slijedeći:
Josip Horvatin - za predsjednika, te za članove: Krunoslav Kušan i Nataša Hlaban, drugih
prijedloga nije bilo.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za i 4 suzdržana glasa donosi Rješenje
o izboru Odbora za izbor i imenovanje, kako slijedi:
I. U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:
1. Josip Horvatin, Zabok, Ulica Matije Gupca 74/ B, za predsjednika,
2. Krunoslav Kušan, Luga Zabočki 31/B za člana,
3. Nataša Hlaban, Zabok, Ulica Stjepana Radića 17/A, za članicu.
II. Odbor za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje predlaže
izbor predsjednika Gradskog vijeća, može predložiti izbor potpredsjednika Gradskog vijeća u
skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća, predlaže izbor ili imenovanje članova radnih tijela
Gradskog vijeća, te predstavnika Gradskog vijeća, odnosno Grada Zaboka u tijela pravnih
osoba kad je predlaganje, izbor ili imenovanje istih u nadležnosti Gradskog vijeća u skladu s
posebnim zakonom.
III. Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
Točka 4.
Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća
Žarko Ivančić iznosi da slijedi izbor predsjednika i dva potpredsjednika temeljem čl. 35. Statuta
i čl. 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka. Predsjednika Gradskog vijeća bira se na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog
vijeća. Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. Podnesen je jedan prijedlog u
pisanom obliku potvrđen potpisom 8 članova za izbor ŽARKA IVANČIĆA.
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za i 4 suzdržana glasa donosi Rješenje
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka, kako slijedi:
I. Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka izabire se ŽARKO IVANČIĆ,oec.
iz Zaboka, Ulica Nikole Tesle 1/A.
II. Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".
Žarko Ivančić zahvaljuje na izboru i ukazanom povjerenju, konstatira da je izborom
predsjednika Vijeća, isto konstituirano. Prelazi se na izbor dva potpredsjednika Gradskog vijeća.
Temeljem čl. 34. Statuta i čl. 10. Poslovnika jedan potpredsjednik Gradskog vijeća bira se u
pravilu iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Član može svojim
potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Podnesena su dva prijedloga u pisanom obliku:
1. IZ REDA PREDSTAVNIČKE VEĆINE potpisan od strane 6 članova Vijeća za izbor Nevenke
Gregurić
2. IZ REDA PREDSTAVNIČKE MANJINE potpisan od strane 4 članova Vijeća za izbor
Martine Rubil Skitanić
Drugih prijedloga nije bilo.
Nakon glasovanja sa 11. glasova za i 4 suzdržana glasa za potpredsjednicu Gradskog vijeća
Grada Zaboka izabrana je Nevenka Gregurić iz Zaboka, Dubrava Zabočka 84/A.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka je glasovalo je za prijedlog ispred predstavničke
manjine za Martinu Rubil Skitanić, kao potpredsjednicu iz reda predstavničke manjine, sa 6
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glasova za, 8 protiv i jednim suzdržanim glasom. Kandidatkinja nije dobila potrebnu većinu, te se
temeljem članka 10. stavka 2. Poslovnika glasovanje o istom kandidatu ponavlja.
Nakon ponovljenog glasovanja o istom prijedlogu ( 4 za, 8 protiv i tri suzdržana glasa) prijedlog
nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova.
Žarko Ivančić je predlažio pauzu od 5 minuta za sastavljanje novog prijedloga ispred Odbora za
izbor i imenovanje ili 5 vijećnika (članak 10. stavak 3. Poslovnika ). Prijedlog je podnesen u
pisanom obliku i potvrđen potpisom članova. Odbor za izbor i imenovanje za potpredsjednika
predlaže ERNESTA OREMUŠA
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za i 4 glasa protiv za potpredsjednika izabire
Ernesta Oremuša iz Zaboka, Gubaševo 31/D.
Žarko Ivančić čestita na izboru te radi hitnosti donošenja predlaže dopunu dnevnog reda
Točkom 5. Izbor Odbora za statut i poslovnik
Točkom 6. Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja
Grada Zaboka
Prijašnja točka 5. Postaje točkom 7
Dopune dnevnog reda jednoglasno su usvojene
Točka 5.
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
Žarko Ivančić iznosi da se predsjednik i dva člana Odbora za Statut i Poslovnik, sukladno čl. 7.
Poslovnika, biraju se na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća, odnosno 5 vijećnika,
većinom glasova prisutnih vijećnika (čl. 26. Poslovnika). Prijedlog kandidata utvrđen dogovorom
( 6 članovaVijeća) predlažu se: Žarko Ivančić - za predsjednika, te članove: Ernest Oremuš i
Martina Rubil Skitanić, drugih prijedloga nije bilo.
Nakon glasovanja Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Rješenje o izboru
Odbora za statut i poslovnik, kako slijedi:
I. U Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:
1. Žarko Ivančić, Zabok, Ulica Matije Gupca 72a, za predsjednika,
2. Ernest Oremuš, Zabok, Gubaševo 31d, za člana,
3. Martina Rubil Skitanić, Zabok, Ulica Grabrovec 61.
II. Odbor za statut i poslovnik stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje raspravlja i
predlaže statut Grada Zaboka i poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje postupka
izmjene i dopune statuta i poslovnika, daje mišljenje na prijedloge promjena statuta, te može
predlagati donošenje drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća.
III. Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije»
Točka 6.
Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka
Obrazloženje uz prijedlog je dao Gradonačelnik. Prema dostavljenim zahtjevima pokazala se
potreba investitora za izgradnjom autodroma i sadržaja turističke namjene istočno od aerodroma
- letjelišta u Gubaševu te zahtjevi da se parcele koja se nalaze izvan građevinskog područja
prenamjene u zonu stambene i mješovite namjene, zonu gospodarske namjene i zonu turističke
namjene. Budući je procedura dosta složena važno je da se ne gubi vrijeme, predlaže da se
prijedlog usvoji.
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o izradi V. izmjena i
dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka
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Točka 7.
Slobodna riječ
Martina Rubil Skitanić svim izabranim vijećnicima čestita na izboru i vjeruje da će se svi
ponašati sukladno funkciji koju ona donosi i da će svi zajedno dobro surađivati kao i ove
prethodne četiri godine. Ima i neke informacije s terena od strane građana ali prije toga se želi
osvrnuti na tijek konstituirajuće sjednice koja po njoj nije prošla u ozračju kakvom se nadala. Ne
zna koliko su novi vijećnici upoznati s radom gradskog vijeća, ali demokratski standard je da
jedno mjesto potpredsjednika pripadne oporbi. Prošli tjedan, na tragu toga je razgovarala s
gradonačelnikom i predložio je da jedno potpredsjedničko mjesto pripadne oporbi, to je trebao
biti Zoran Bunčec ili ona, i da će biti pozvani na razgovor, što se nije dogodilo. Izražava žaljenje
što to pravilo u Zaboku nije ispoštovano, dok je npr. u Klanjcu i Zlataru i drugim sredinama.
Mišljenja je da je to čak i svojevrsna glupost što jedno potpredsjedničko mjesto nije dano
predsjednici gradske organizacije vladajuće stranke, napominje da to ne zamjera, da će sigurno
raditi za dobrobit grada i lobirati među svojim kolegama na funkcijama koliko može, ali vjeruje
da bi joj potpredsjedničko mjesto dalo dodatnu težinu i ozbiljnost. Osim toga, smatra da je to
svojevrsno nepoštivanje volje birača koji su svoj glas dali listi HDZ-a.
Zatim iznosi molbu građana da se ispred crkve, gdje je bio planiran lift, sanira rupa jer je opasna,
te da se sanira rupa kod crvene zgrade, ujedno molim da se razmisli i građani obavijeste na koji
način će biti reguliran promet kroz Zabok s obzirom na buduće radove na elektrifikacije pruge
Zaprešić- Zabok.
Gradonačelnik čestita svima na izboru i vjeruje da će ovo Vijeće biti jedno od uspješnijih
Vijeća. Martina je dobro rekla da se sve možemo međusobno dogovoriti jer je sve u interesu
razvoja grada. Zatim je dao dodatno obrazloženje uz elektrifikaciju pruge. Kroz projekt se planira
rekonstrukcija cijele pružne dionice i opremanje odgovarajućim signalno - sigurnosnim i
telekomunikacijskim uređajima, rekonstrukcija kolodvora i stajališta te rješavanje željezničkocestovnih prijelaza. Pruga će biti zatvorena za promet, a najveći zahvati će biti na zabočkom
kolodvoru: pothodnik ispred Golubeka, kod obrtničkog doma pješački nadhodnik, Kolodvorska
ulica, putni prijelaz kod crvene zgrade ostaje, ali se uređuje kod Šode sa skretačima i rampom i
gradi se paralelna cesta ispod pruge od obrtničkog doma do Šode i dr. Za zabok i cijelo Zagorje
to je vrlo važna investicija jer će vožnja od Zaboka do Zagreba trajati 25 minuta. Napominje da
je najveći problem bio u rješavanju imovinsko pravnih odnosa zbog spora s gđom. Bartol
Anom. Nadalje, iznosi da će se radi racionalizacije troškova i modernizacije rada Gradskog
vijeća Grada Zaboka nabaviti tableta računala za gradske vijećnike kako bi se materijali za
sjednice Gradskog vijeća članovima dostavljali isključivo u elektroničkome obliku. U svrhu
dostave i preuzimanja te čitanja materijala na sjednicama Gradskog vijeća, članovi Gradskog
vijeća dobiti će tablet računala na korištenje a biti će organizirana i edukacija za sve vijećnike.
Do primjene tableta sjednički materijal će se tiskani i dostavljati kurirom i na e-mail adrese
vijećnika.
Time je dnevni red iscrpljen, pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu.
u 20 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže prihvaćanje Skraćenog
zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 8. lipnja 2017. godine.
ZAPISNIČAR
Gordana Dugorepec

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić,oec.
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