
KLASA: 021-05/18-01/011 
Urbroj: 2197/01-03/3-18-4 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 17. svibnja 2018. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 17:00 sati. 

Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš potpredsjednik, Nevenka Gregurić 
potpredsjednica, te članovi: Zoran Krajačić, Rino Valec, Nataša Hlaban, Valentino Herceg, 
Krunoslav Kušan, Josip Horvatin, Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec i Martina 
Repovečki. 

Odsutni članovi: Franjo Jadek i Mario Videk (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, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za 
financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Krešimir Končevski, direktor Plavinke d.o.o., Ivana 
Hržica, novinarka Zagorskog lista, Senka Susović, novinarka Radio Stubice. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec 
Za sjednicu je jednoglasno sa 13 glasova za utvrđen sljedeći 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 2. 5. 2018., 
2.1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018., 
   2) Prijedlog I. izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
       u Gradu Zaboku za 2018., 
    3) Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018., 
3. Prijedlog  programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene  
    poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018., 
4. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018., 
5. Plavinka d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2017. godinu, 
6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 4652/1  
    k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja, 
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada  
    Zaboka, oznake kčbr. 133/37, k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja, 
8. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada    
    Zaboka, 
9. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine Grada  
    Zaboka, 
10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 2018.  
11. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazimo na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 2. 
5. 2018. 
Bez primjedbi je verificirati skraćeni zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
održane 2. 5. 2018. 
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Točka 2. 

2.1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018., 
   2) Prijedlog I. izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
       u Gradu Zaboku za 2018., 
    3) Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018., 
 
Obrazloženje uz Prijedlog rebalansa Proračuna ja dala Marija Sinković. U planu Proračuna za 
2018. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 45.269.065,00 Kn 
što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 Kn iznosi sveukupno 
48.269.065,00 Kn. U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu bez 
prenesenog viška iz prethodnih godina iznose 38.448.600,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi 
proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica 
Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 6.820.465,00 Kn. Značajnije 
povećanje rashoda planirano je unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture kod projekata izgradnje i rekonstrukcije nogostupa, izgradnje dječjih igrališta, te 
izgradnje nerazvrstane ceste Jadeki-Grdenci. Ovisno na dosadašnju realizaciju projekta i plan za 
2018. godinu Zagorska javna vatrogasna postrojba povećala je planirane rashode izgradnje 
vatrogasnog centra za iznos od 216.806,00 Kn. Povećanje rashoda planirano je i kod Sportske 
zajednice Grada Zaboka za iznos od 100.000,00 Kn, a koji se planira doznačiti istoj kao kapitalna 
donacija za nabavu kombi vozila i opreme za djelovanje sportskih udruga.  
Uz izmjene i dopune programa obrazloženje je dao Nenad Miletić. U raspravi je Zoran Bunčec 
postavio pitanje u kojoj je fazi uređivanje sportskog centra ZASEKA te što je s otkupom 
zemljišta. Natalija Gretić – u tijeku je otkup preostalog zemljišta. 

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno da 13 glasova za donosi: 
1) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2018. 
2) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Gradu Zaboku za 2018. 
3) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018. 
4) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018. 

Točka 3. 
Prijedlog  programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene  
poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018. 
Prijedlog je obrazložila Marija Sinković. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zabok jednoglasno 
za 13 glasova za donosi Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018. 
 

Točka 4. 
Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018. 
Prijedlog je obrazložio Gradonačelnik, objasnio je zašto su predloženi direktor Trgocentra 
Dragutin Bratković, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 
(REGEA) Julije Domac te dugogodišnja djelatnica u Uredu Grada Gordana Dugorepec. Dragutin 
Bratković, vlasnik Trgocentra, koji je uz sve navale, pritiske i dolaske snažne konkurencije, 
zadržao tvrtku i razvio je. Ono što nas posebno veseli da nisu ostali u trgovačkoj branši nego su 
krenuli i u spašavanje naše poljoprivrede - pogotovo voćarstva i vinarstva. Druga osoba je Julije 
Domac, ravnatelj REGEA – e, da nije bilo Julija Domca, nikad ne bi zaživio projekt Energetskog 
centra Bračak te je zahvaljujući njemu zapušteni dvorac Bračak revitaliziran i obnovljen te dobio 
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novu vrijednost. Treća je osoba je Gordana Dugorepec, zaposlenica Grada koja je izuzetno 
zaslužna da Gradska uprava funkcionira na način na koji funkcionira kroz uveden ISO sustav 
kvalitete. Zaslužna je i za pokretanje zabočkog Godišnjaka koji bilježi našu bližu i dalju prošlost, 
a aktivna je i u Matici hrvatskoj. 

Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za  donosi 
Zaključak o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2018. 

I. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge 
i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Povelja Grada Zaboka u 2018. godini dodjeljuje 
se: GOSP. DRAGUTINU BRATKOVIĆU, mag. oec. 
za izniman doprinos razvoju gospodarstva, proširenju trgovačke mreže, inovativna rješenja u 
poslovanju, angažiranju domaćih tvrtki i proizvođača hrane, te vrijedan društveno koristan rad u 
svim ostalim oblastima u cilju razvoja grada Zaboka i Krapinsko-zagorske Županije. 

II. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge 
i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Plakete Grada Zaboka u 2018. godini dodjeljuju 
se: GOSP. DR. SC. JULIJU DOMCU 
za izniman doprinos u realizaciji  projekta obnove i revitalizacije dvorca Bračak, za doprinos u 
provođenju EU projekata, provedbi pilot projekta rekonstrukcije rasvjete u školama, među 
kojima je i OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, te sveukupni doprinos u energetskoj obnovi i 
korištenju obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. 
GĐI. GORDANI DUGOREPEC, dipl.politolog  
za izuzetan doprinos u kulturi i očuvanju baštine grada Zaboka, inovativnim idejama u 
dobrovoljnom radu, motiviranju suradnika i građana što je rezultiralo izdavanjem Zabočkog 
godišnjaka, te zbog poticanja novih koncepata približavanja kulture mladima idejom o 
interpretativnom centu o liku i djelu K.Š. Gjalskog. 

Točka 5. 
Plavinka d.o.o. Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2017. godinu 
Izvješće  je prezentirao (power point) direktor  Krešimir Končevski. U raspravi su učestvovali 
Josip Horvatin- podsjeća da treba urediti igralište u Dubravi Zabočkoj. Osim toga, spomenuo je 
problem ambrozije u Zaboku na što je Končevski odgovorio da što se toga tiče, Plavinka čisti sve 
površine koje su gradske no problem vidi u privatnim posjedima koji se ne čiste od ambrozije. 
Vijećnica Martina Rubil Skitanić predložila je da se uvede poljoprivredni redar po uzoru na 
druge gradove i općine, na što je gradonačelnik odgovorio da nije sklon zajedničkom 
poljoprivrednom redaru grada Zaboka s nekim gradom ili općinom, a za puno radno vrijeme za 
poljoprivrednog redara nema posla, ali da će se razmotriti taj vijećnički prijedlog. Žarko Ivančić 
pohvaljuje Plavinku u  čišćenju snijega. 

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 donosi Zaključak, kako slijedi:  
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje godišnje izvješće o radu i financijska 

izvješća za 2017. godinu trgovačkog društva «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 53 iz Zaboka u 
kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od    1.510.594 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   1.507.307 Kn 
- dobitak prije oporezivanja                       3.287 Kn  
- dobit nakon oporezivanja            2.251 Kn  

          II. Skupština društva «Plavinka» d.o.o. razmotrila je i prihvatila temeljna financijska 
izvješća za 2017. godinu, kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2017. godinu na svojoj sjednici 
održanoj dana 10. travnja 2018. godine.  



 4

         III. Odluka skupštine društva o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja 
za 2017. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti te izvješće direktora o poslovanju društva kao i 
financijska izvješća nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 

 
Točka 6. 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine Grada Zaboka oznake kčbr. 
4652/1  k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja 
Obrazloženje uz Prijedlog odluke  je dala Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada 
Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Odluku: 

I. Grad Zabok vlasnik je i posjednik nekretnine (zemljišta izvan građevinskog 
područja naselja) oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, 
površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok. Predmetna nekretnina u naravi nalazi se 
između spojne ceste Zabok - Sv. Križ Začretje i rijeke Krapinice. 

II. Pokreće se postupak prodaje nekretnine iz točke I. ove Odluke. Postupak prodaje 
provest će Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka. 

III. Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodat će se na osnovi javnog natječaja, a 
početna kupoprodajna cijena iznosi 78.752,80 kuna. Početna kupoprodajna cijena utvrđena je 
Nalazom i mišljenjem izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka za poljodjelstvo i procjenu 
poljoprivrednog zemljišta, u svibnju 2018. godine. 

IV. Javni natječaj - poziv za dostavu ponuda objavit će se u tjednom listu „Zagorski 
list“ te na Internet stranici Grada Zaboka, a tekst javnog natječaja i natječajne dokumentacije daju 
se u prilogu ove Odluke te isti čine njezin sastavni dio. Ponude za kupnju nekretnine trebaju biti 
dostavljene u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.  

V. Povjerenstvo iz točke II. Ove Odluke će po provedbi postupka javnog natječaja 
dostaviti Gradskom vijeću zapisnik o otvaranju ponuda te rang listu ponuditelja. 

VI.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 
153/09., 143/12. i 152/14.) Grad Zabok objavljuje  

 
Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda 

 
I. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 

k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m², upisana u z.k.ul.br. 4623 k.o. Zabok. 
 II. Početna kupoprodajna cijena iznosi 78.752,80 kuna. Ponude za kupnju sa svom 
traženom dokumentacijom moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva 
u Zagorskom listu. 
            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može 
podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada 
Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat. 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu 
Grada Zaboka, oznake kčbr. 133/37, k.o. Zabok - raspisivanje javnog natječaja 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 13 glasova za donosi sljedeću Odluku: 
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VII. Grad Zabok vlasnik je i posjednik etažnih dijelova nekretnina oznake kčbr. 133/37 
(koja odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 
3123 k.o. Zabok kako slijedi: 

- Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te  
- Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela. 

 Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, 
Ulica J.J. Strossmayera 20. 

Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima. 
VIII. Pokreće se postupak prodaje nekretnine iz točke I. ove Odluke. Postupak prodaje 

provest će Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka.  
IX. Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodat će se na osnovi javnog natječaja, a 

početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove iz točke I. ove Odluke iznosi 293.734,61 kuna. 
Početna kupoprodajna cijena utvrđena je Nalazom i mišljenjem izrađenim od strane stalnog 
sudskog vještaka za graditeljstvo, u ožujku 2018. godine. 

X. Javni natječaj - poziv za dostavu ponuda objavit će se u tjednom listu „Zagorski 
list“ te na Internet stranici Grada Zaboka, a tekst javnog natječaja i natječajne dokumentacije daju 
se u prilogu ove Odluke te isti čine njezin sastavni dio. Ponude za kupnju nekretnine trebaju biti 
dostavljene u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.  

XI. Povjerenstvo iz točke II. Ove Odluke će po provedbi postupka javnog natječaja 
dostaviti Gradskom vijeću zapisnik o otvaranju ponuda te rang listu ponuditelja. 

XII. U slučaju da se na objavljeni natječaj ne pristigne niti jedna ponuda, natječaj će se 
ponovno objaviti na isti način s istim rokom za dostavljanje ponuda. 

XIII.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 

br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 
143/12. i 152/14) Grad Zabok objavljuje  

Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda 
I. Grad Zabok prodaje etažne dijelove nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja u katastru 

nekretnina odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), upisane u z.-k.ul.br. 3123 k.o. Zabok u sljedećim 
vlasničkim omjerima: 

- Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te  
- Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela. 
Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi nalaze se u stambenoj zgradi na adresi 

Zabok, Ulica J.J. Strossmayera 20. 
Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima. 

 II. Početna kupoprodajna cijena za etažne dijelove nekretnine kako je opisano u točki I. 
iznosi 293.734,61 kuna. Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijom moraju biti 
dostavljene u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva u Zagorskom listu. 
            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može 
podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada 
Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat. 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada    
Zaboka 
Kraće obrazloženje je dao Nenad Miletić. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 13 glasova za donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite Grada Zabok, kako slijedi: 
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I. 
Određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zaboka 

kako slijedi: 
1. Komunalno – Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok 
2. Plavinka d.o.o., M. Gupca 53, Zabok 
3. Zagorski vodovod d.o.o., K.Š. Gjalskog 1 
4. POLI – MONT d.o.o., Špičkovina 9, Zabok 
5. Trgocentar d.o.o. (trgovina i restoran), Ulica 103. brigade 8, Zabok 

     6. OŠ K.Š. Gjalskog, Đački put 1, Zabok 
7. Srednja škola Zabok, I. i C. Huis 2, Zabok. 

II. 
Pravne osobe iz točke I. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada 

Zaboka. 
Pravne osobe iz točke I. ove Odluke dužne su odazvati se zahtjevu načelnika Stožera 

civilne zaštite Grada Zaboka, te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u 
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

III. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja području Grada  Zaboka 
KLASA: 810-01/16-01/07 URBROJ: URBROJ: 2197/01-02-16-5 od dana 8. lipnja 2016. godine. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada 

Zaboka. 
Točka 9. 

Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine 
Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala Valentina Đurek, napomenula je da se prije svega radi o digitalizaciji 
postojeće građe koja je korištena za brendiranje i godišnjak i građe koja će se tek prikupiti, kako 
bi se zaštitila, pohranila, te prezentirala na posebnoj web stranici koja će se kreirati i otvoriti, 
svima dostupna. Svi zainteresirani će se moći uključiti sa svojim prijedlozima i materijalima. 
Nevenka Gregurić pozdravlja inicijativu ali se ne slaže s prijedlogom budući smatra da u 
Povjerenstvo trebalo imenovati i predstavnike okolna naselja a ne samo iz najužeg centra Zaboka, 
jer bi upravo oni mogli prikupljati materijale sa svojeg područja, poznaju ljude i prilike. 
Gradonačelnik iznosi da predloženi članovi već obavljaju tehnički dio posla – prikupljanje i 
skeniranje, te da je radno tijelo s manjim brojem članova operativnije. Povjerenstvo će svakako  
surađivati i kontaktirati sa zainteresiranim  građanima za zaštitu kulturne baštine. Nevenka 
Gregurić predlaže proširenje s drugim članovima. Žarko Ivančić napominje da se Povjerenstvo 
može i naknadno dopunjavati novim članovima kad će to biti potrebno. Nataša Hlaban iznosi da 
se vijećnici trebaju animirati građane u prikupljanju građe. Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada 
zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva  
za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka, kako slijedi: 

I. 
 Osniva se Povjerenstvo za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo).  
            Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana. 

II. 
U Povjerenstvo se imenuju: 

za predsjednika: 
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Dr. sc. Branko Mikac, S. Radića 1, Zabok,  
za članove: 

1. Mr. sc. Vlado Saftić, M. Gupca 42, Zabok, 
2. Branko Janjanin, Kumrovečka 10, Zabok, 
3. Zdravko Završki, Trg sv. Jelene 5, Zabok, 
4. Andreja Šagud, dipl. bibl., Ulica Hundrići 14, Zabok.  

III. 
Zadaće Povjerenstva obuhvaćaju  sljedeće: 
1. Utvrđivati činjenično stanje na području Grada Zaboka a vezano uz potrebu zaštite 

lokaliteta, građevina i drugih objekata po kojima je Zabok prepoznatljiv i koje treba očuvati za 
buduće generacije. 
    2. Prikupljati građu za Zavičajnu zbirku sadržajno vezanu uz  Zabok i 
Zabočane:monografije, serijske publikacije, rukopisnu građu, muzikalije vezane uz kraj, planove 
mjesta, geografske karte, zvučnu građu, slikovnu građu (likovni radovi, reprodukcije, portreti, 
fotografije, razglednice), polupubliciranu građu:znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-
političke publikacije, efemernu građu (plakati, letci, ulaznice). 
    3. Obrađivati i pohranjivati prikupljenu građu. 

4. Dio odabrane građe Zavičajne zbirke digitalizirati  čime ista građa postaje pogodna za 
manipulaciju putem računala, te može biti dostupna široj publici i time prerasti svoju lokalnu 
okolinu. Prilikom odabira građe za digitalizaciju treba se uzeti u obzir koliko ta građa ima 
utjecaja na ljude i zavičaj. 

5. Predložiti koncepciju i sadržaj internetske stranice Zavičajne zbirke. Promovirati 
Zavičajnu zbirku kako bi putem digitalizacije slikovna i pisana baština postala dostupna većem 
broju korisnika. 

IV. 
Grad Zabok će u Proračunu Grada Zaboka osigurati sredstva za provedbu zadaća 

Povjerenstva i rad. 
V. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Gradska knjižnica K.Š. 
Gjalskog Zabok. 

VI. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada 

Zaboka i Internet stranici Grada Zaboka: www.zabok.hr 
Točka 10. 

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 
2018.  
Bez rasprave 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 30. travnja 2018. godine. 

II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
 

Točka 11. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Žarko Ivančić poziva sve prisutne da obavezno prisustvuju proslavi Dana grada i 25-godišnjice 
grada Zaboka u utorak 22. 5. u 19,00 sati u OŠ Zabok, te svečanom polaganju vijenca kod 
centralnog križa na gradskom groblju isti dan u 8,00 sati. 
Nataša Hlaban pita što je s raskršćem kod osnovne škole te hoće li se ono proširivati. 
Gradonačelnik - u tijeku je projektiranje proširenja raskrižja. Nataša Hlaban pita kad će biti 
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prezentacija projekta ReGenerator.  Valentina Đurek – prezentacija će se održati 18. 5. u 21 sat 
u ZCUK Regeneratoru. Projekt čine tri samostojeća objekta s trgom na kojem će biti stalno 
natkrivena pozornica. Ovaj prostor biti će kreativni inkubator za mlade. Re-GENERATOR 
sadržavat će: hostel, malo boutique kino, društvene prostorije, koncertni prostor, sviraone, studio, 
uredske i druge prateće prostorije. U projektu Gradu Zaboku partneri su udruge Regenerator, 
HGF, Mraz, Mreža udruga Zagor i Gokul. Prezentaciju projekta održat će gradonačelnik Grada 
Zaboka Ivan Hanžek i arhitekt Tomislav Vreš iz Mikelić - Vreš arhitekti d.o.o. uz potporu 
Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije. Glazbeni program odvijat će se 
paralelno na dvije lokacije u ZCUK Regeneratoru i Ljetnoj pozornici Polanović u Zaboku, a 
nastavit će se i u subotu 19. svibnja. Zoran Bunčec pita što je s nogostupom kod Hrastinskih. 
Gradonačelnik – u dogovoru sa ŽUC-om projektira se spomenuti nogostup.  

Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 
18,00 sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika 
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 17. svibnja 2018. godine. 

 
 
         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                                         Gradskog vijeća 
Gordana Dugorepec                                                 Žarko Ivančić, oec.  
 
 
 
 
 
 


