
KLASA: 021-05/18-01/012 
Urbroj: 2197/01-03/2-18-4 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 26. lipnja 2018. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 19:00 sati. 

Prisutni:Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš i Nevenka Gregurić, potpredsjednici, te 
članovi: Zoran Krajačić, Rino Valec, Nataša Hlaban, Valentino Herceg, Krunoslav Kušan, 
Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Franjo Jadek i Mario Videk. 

Odsutni članovi: Josip Horvatin i  Martina Repovečki, 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, Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda 
d.o.o.,Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Senka Susović, novinarka Radio Stubice, Damir 
Jadan snimatelj TV Zapad. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec 
Predsjednik Vijeća Žarko Ivančić je otvorio u 19 sati predložio dopunu  dnevnog reda točkom 10 
koja glasi:Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini (koja se nalazi 
neposredno ispred mrtvačnice u Zaboku) 
 Pitanja i prijedlozi postaju točkom 11 
Dopune je jednoglasno usvojena te jednoglasno za sjednicu utvrđen sljedeći 

D n e v n i     r e d 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 17. 5. 2018., 
2. Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2017., 
3. Prijedlog odluke o pomoći za novorođeno dijete, 
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, 
5. Prijedlog odluke o suglasnosti na zapošljavanje i opće akte Dječjeg vrtića Zipkica, 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka   
    (rekonstrukcija i opremanje Sportsko rekreacijskog parka Zaseka), 
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka 
    (gradnja i opremanje Gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u Zaboku), 
8. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine Grada Zaboka kčbr. 4652/1 k.o. Zabok, 
9. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. svibnja 2018.  
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini (koja se nalazi neposredno    
     ispred mrtvačnice u Zaboku), 
11. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazimo na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 
17. 5. 2018. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi te je isti verificiran 

 
Točka 2. 

Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2017. 



 2

Kraće obrazloženje je dao direktor Mario Mihovilić, vezano uz aktivnosti ove godine istaknuo 
je kako je najveći projekt svakako izgradnja odvodnje Zabok – Zlatar. Zagorski vodovod d.o.o. 
je, kao investitor projekta »Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava 
odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar«, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020., s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, dana 
30.05.2018. g., u Zagrebu, potpisao Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava.Riječ je o najvećem projektu vodnokomunalne infrastrukture na operativnom području 
Zagorskog vodovoda d.o.o., vrijednom 478.479.348 kuna (bez PDV-a), a koji obuhvaća 
(proširenje i) izgradnju sustava odvodnje Zabok i Zlatar (sustav Zabok 118 km, sustav Zlatar 54 
km), te  izgradnju dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Oroslavje, kapaciteta 
36.940 ES i UPOV Zlatar Bistrica, kapaciteta 14.690 ES).Područje projekta uključuje gradove 
Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ 
Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i 
Lobor. Od navedenog ukupnog iznosa ulaganja (478.479.348 kuna), 67 posto sredstava za 
predmetni projekt financirat će se iz potpore Europske unije, dok će preostali dio od 33% biti 
raspodijeljen između Zagorskog vodovoda d.o.o., Hrvatskih voda te Republike Hrvatske. 

Nakon toga Gradsko  vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi sljedeći 
Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnje izvješće o poslovanju i 
financijska izvješća za 2017. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za javnu vodoopskrbu 
i odvodnju, Ulica K. Š. Gjalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   55.572.605 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   55.369.700 Kn 
- dobitak prije oporezivanja         202.905 Kn 
- neto dobit                         101.933 Kn  

          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila godišnje 
izvješće o poslovanju za 2017. godinu kao i financijska izvješća Društva, te je donijela Odluke o 
utvrđivanju istih na svojoj skupštini, održanoj dana 15. lipnja 2018. godine.  
         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju, Odluka o 
utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu kao i Odluka o raspodjeli dobiti za 
2017. godinu nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o pomoći za novorođeno dijete 
Kraće obrazloženje je dala Natalija Gretić, predlaže se povećanje novčane naknade koja se 
isplaćuje roditelju novorođenog djeteta koje ima prebivalište na području Grada Zaboka:za prvo 
dijete ostaje 1.000,00 kn, drugo dijete 2.000,00 kuna i za treće i za svako sljedeće dijete 3.000,00 
kuna. Pravo na pomoć prema prijedlogu odluke pripada roditelju, skrbniku ili posvojitelju 
novorođenog djeteta, koje u vrijeme rođenja ima prebivalište na području Grada Zaboka. U 
slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice pravo na pomoć pripada roditelju 
kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb. Zahtjev za pomoć može se podnijeti u roku od 6 
mjeseci od dana rođenja djeteta, a novac se isplaćuje u roku od mjesec dana od podnesenog 
zahtjeva. Dar u naravi i dalje ostaje a uručuje se na prijmu za novorođene koji se organizira dva 
puta godišnje. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka, jednoglasno sa 13 glasova za donosi Odluku o 
pomoći za novorođeno dijete. 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
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Obrazloženje je dala Natalija Gretić – iznosi   da se za učenike osnovne škole predlaže se 
ukidanje socijalnog kriterija kao uvjeta na ostvarivanje prava na pomoć, pa pravo na pomoć 
ostvaruju svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Grada Zaboka, u iznosima: 
učenici od 1. do 4. razreda– 300,00 kn, od 5. do 8.– 400,00 kn, učenici s teškoćama u razvoju od 
1. do 4. razreda– 400,00 kn, a od 5. do 8.– 500,00 kn. Za srednju školu ostaje socijalni kriterij 
kao uvjet na ostvarivanje prava na pomoć, ali se naknada povećava na 400,00 kuna. Osnovnu 
školu K. Š. Gjalski Zaboku u školskoj godini 2018/2019 pohađat će ukupno 719 učenika.  
Planira se da bi za učenike osnovne škole trebalo osigurati cca 260.000,00 kuna. Iznos sredstava 
za učenike srednje škole prema socijalnom kriteriju ovisi o broju podnesenih zahtjeva. Nataša 
Hlaban pita da i ima tiskanica zahtjeva i gdje se može podići. Natalija Gretić iznosi da je u 
petak podjela svjedodžbi u OŠ, pa će se tiskanice podijelit po razredima a moći će se skinuti i sa 
službene stranice Grada Zaboka. Rok predaje popunjenih zahtjeva je 15. 9. 2018.  
Gradonačelnik napominje da je podjela i prikupljanje dogovoreno s OŠ, kako 700 roditelja ne bi 
trebalo dolaziti u gradsku upravu. Odobrena sredstva za nabavu udžbenika doznačit će se na 
tekuće ili  žiro račune. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 glasova za donosi Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o suglasnosti na zapošljavanje i opće akte Dječjeg vrtića Zipkica 
Kraće obrazloženje je dala Natalija Gretić - iznosi da se nakon provedenih upisa za godinu 
2018/2019.  pokazalo  kako će vrtić pohađati ukupno 325 djece pa je potrebno zadržati 2 
odgojitelja u matičnom objektu koji rade u dodatnoj grupi oformljenoj prije dvije godine ali i 
otvoriti novu grupu u novom objektu u Martinišću. U sklopu nove Područne škole Martinišće 
vrtić će koristiti dio prostora za otvaranje jedne nove vrtićke grupe. Da bi vrtić pri nadležnim 
tijelima dobio odobrenje za otvaranje nove grupe u odvojenom objektu, potrebno je taj objekt 
predvidjeti u statutu i pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića.  
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, jednoglasno sa 13 glasova za donosi sljedeću 
Odluku: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica na 
prijedlog : 

- statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica 
- pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Zipkica, 
 u tekstu utvrđenom na 26. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica od 24. svibnja 
2018. godine. 
 II. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica za 
povećanje broja radnika u odgojno-obrazovnoj 2018/2019 godini kako slijedi: 
 - dva odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme – razdoblje od 1 godine, počevši 
od 1. rujna 2018., u matičnom objektu dječjeg vrtića, 
 - dva odgojitelja predškolske djece i jedna pomoćna kuharica/spremačica na određeno 
vrijeme – razdoblje od 1 godine, počevši od 1. rujna 2018., u novom objektu u Martinišću. 
 Suglasnost za povećanje broja radnika daje se uslijed trenutno povećanog broja djece, 
odnosno potrebe za jednom dodatnom vrtićkom grupom u matičnom vrtiću i otvaranja jedne 
nove vrtićke grupe u novom objektu u Martinišću. 
 III. Grad Zabok će, na temelju prijedloga izmjena i dopuna plana proračuna Dječjeg 
vrtića, u svom proračunu osigurati potrebna sredstva za nesmetan rad Dječjeg vrtića u 
povećanom kapacitetu (troškove za plaće i naknade radnika i druge materijalne troškove), vezano 
uz provođenje ove Odluke. 
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Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka  
(rekonstrukcija i opremanje Sportsko rekreacijskog parka Zaseka) 
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz prijedlog. Radi se o prijavi na natječaj Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru 7.4., tip 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. Nakon toga bez 
rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 13 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: Rekonstrukcija i opremanje sportske 
građevine „Sportsko rekreacijski park Zaseka“. 

II. 
Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja 

RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru 7.4., tip 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 članku 30. stavak 5. 

Pravilnika o provedbi mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. 
U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta, korisnik 

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 te izjava korisnika 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 za Mjeru 07, Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014.-2020. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Točka 7. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka 
 (gradnja i opremanje Gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u Zaboku) 
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz prijedlog, napominje da se radi o prije spomenutom 
Natječaju. Grad Zabok planira prijaviti na navedeni natječaj investiciju „Rekonstrukcija i 
opremanje gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u  Zaboku. Svrha natječaja je poboljšanje 
životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom 
potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz potporu 
ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Rok prijave 
2.8. 2018 -14.9.2018. Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o 
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka, kako slijedi: 
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I. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Gradu Zaboku za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grad Zabok za projekt „Rekonstrukcija i opremanje gradskog 
parka  uz Trg Dragutina Domjanića u  Zaboku“. 

II. 
Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja 

RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru 7.4., tip 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 članku 30. stavak 5. 

Pravilnika o provedbi mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. 
U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta, korisnik 

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 te izjava korisnika 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 za Mjeru 07, Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014.-2020. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o prodaji nekretnine Grada Zaboka kčbr. 4652/1 k.o. Zabok 
Natalija Gretić je dala kraće obrazloženje, predmetna nekretnina se nalazi  između spojne ceste 
Zabok- Sv. Križ Začretje i rijeke Krapinice, a ponudu za kupnju je dao Trgocentar d.o.o. 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi sljedeću Odluku: 
 I. Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10, OIB: 39265120858 prodaje nekretninu oznake 
kčbr. 4652/1 (koja odgovara kčbr. 6461/1 k.o. Zabok), livada Kaštel, površine 2744m² (763 čhv), 
upisanu u z.-k.ul.br. 4623 k.o. Zabok. 

II. Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodaje se tvrtki Trgocentar d.o.o. iz Zaboka, 103. 
brigade 8, OIB: 84210581427, po tržišnoj kupoprodajnoj cijeni od 80.111,00 kuna, a koja cijena 
je postignuta na osnovi javnog natječaja.  

III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, za sklapanje kupoprodajnog 
ugovora s kupcem iz točke II. Ove Odluke, a kojim ugovorom će se utvrditi međusobna prava i 
obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno natječajnoj dokumentaciji za prodaju nekretnine. 
  

Točka 9. 
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. svibnja 
2018.  
Žarko Ivančić iznos da isplata nije bilo. Bez rasprave 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. do 31. svibnja 2018. godine. 
II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
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Točka 10. 
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini (koja se nalazi neposredno 
ispred mrtvačnice u Zaboku) 
Obrazloženje je dala  Natalija Gretić, iznosi da je Grad Zabok u postupku ishođenja građevinske 
dozvole za izgradnju nadstrešnice otvorenog tipa uz mrtvačnicu. Tijekom postupka utvrđeno je 
kako jedna čestica, koja se nalazi neposredno ispred mrtvačnice, put, površine 117 m², upisana i 
ima status javnog dobra u općoj uporabi. U naravi čestica je bila nastavak nerazvrstane ceste koja 
vodi od mrtvačnice prema županijskoj cesti – Ulici Matije Gupca. Nakon ucrtavanja nerazvrstane 
ceste, ista je ostala unutar pojasa groblja a da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu,  na istoj treba 
ukinuti status javnog dobra i u zemljišnim knjigama ishoditi upis prava vlasništva Grada Zaboka. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka  jednoglasno donosi Odluku o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi, kako slijedi: 

I. Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini kčbr. 9/5 (odgovara kčbr. 
6249/1 k.o. Zabok), put, površine 117 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok. 

     II. Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel Zabok, 
provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama tako da će na nekretnini iz točke I. ove Odluke 
izvršiti brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi, te upisati vlasništvo na ime i u korist Grada 
Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, OIB:39265120858. 

 III. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Odjel za katastar 
nekretnina Zaboka provest će ovu Odluku u katastru, tako da će na nekretnini iz točke I. ove 
Odluke brisati status javnog dobra u općoj uporabi i upisati vlasništvo Grada Zaboka. 

IV. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije. 

Točka 11. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Nataša Hlaban iznosi problem parkiranja stanara u Kumrovečkoj ulici. Naime, stranke koje 
rješavaju poslove u Uredu državne uprave parkiraju svoja vozila ispred nebodera u Kumrovečkoj 
i zaposjedaju parkirališna mjesta stanara. Predlaže da se stanarima omogući parkiranje na nekom 
drugom mjestu uz dodijeljene besplatne parkirne karte. Gradonačelnik napominje da se radi o 
dugodišnjem problemu koji treba riješiti. Kod rekonstrukcije pruge i parka M. Prpića će se 
probati riješiti ovaj problem na zadovoljstvo stanara, te vezano s tim radi zajedničkog dogovora 
održati sastanak s upraviteljem zgrade Brankom Tušekom. Nataša Hlaban iznosi da su građani 
vrlo zainteresirani za elektrifikaciju pruge i rekonstrukciju željezničke postaje pa bi trebalo 
organizirati prezentaciju za sve zainteresirane građane. Gradonačelnik predlaže da gosp. Nenad 
Miletić preko svojih  poznanika u HŽ-u ishodi prezentaciju kako bi se ista prezentirala građanima 
preko službene stranice Grada Zaboka i na Gradskom vijeću. Ukratko iznosi da će se kolodvor u 
Zaboku u cijelosti  rekonstruirati uz izgradnju perona i pothodnika kod Golubeka (izlaz na perone 
iz pothodnika) te će izgraditi nadhodnik kod Obrtničkog doma. Osim toga, razdvojit će se 
dijelovi namijenjeni putničkom i teretnom prometu, prijelaz preko pruge kod Zivta ostaje, gradi 
se nastavak Kolodvorske ulice  do crvene zgrade, park M. Prpića će se ograditi, a stabla uz prugu  
maknuti i park ograditi. Na kompletnoj dionici elektrificirane pruge podignut će se razina 
osiguranja s ukupno 15 željezničko – cestovnih prijelaza, izgradit će se pet mostova, od kojih 
četiri željeznička i jedan cestovni. Kroz projekt će se na svim kolodvorima i stajalištima uvesti 
vizualni i audio sustav te video nadzor. Izgradit će se i parkirališta za automobile te držači za 
bicikle. Zaboka će elektrifikacijom pruge, neposrednom blizinom autobusnog kolodvora 
omogućiti još bolju povezanost. Franjo Jadek pita u kojoj je fazi prometna studija. 
Gradonačelnik iznosi da će prometna studija svakako dati izraditi. Pružni prijelaz preko pruge 
kod Obrtničkog doma će se ukinuti, ostaje kod Šode i crvene zgrade a Kolodvorska ulica koja se 
produžuje do crvene zgrade do prijelaza preko pruge će najvjerojatnije biti jednosmjerna.  
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Martina Rubil Skitanić pita što je s rekonstrukcijom Industrijske ceste. Gradonačelnik iznosi 
da je to projekt Hrvatskih cesta i spada pod prioritetne zahvate, međutim problem je bio sudski 
spor koji je vlasnica jednog zemljišta vodila s državnom geodetskom upravom, spor je izgubila i 
na jesen će Hrvatske ceste raspisati tender za izvođenje radova. Žarko Ivančić napominje da 
ljetni odmor u kojem se ne održavaju sjednice Gradskog vijeća traje od 26. srpnja do 19. 
kolovoza tekuće godine. Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća čestitaju  predsjedniku 
Puhačkog orkestra DVD-a Špičkovina, Valentinu Hercegu na izvrsnom uspjehu - u Novom 
Vinodolskom  9. i 10. lipnja 2018.  održan je 32. Susret hrvatskih puhačkih orkestara  na kojem 
se Puhački orkestar DVD-a Špičkovina natjecao se u B kategoriji koncertnog programa i osvojio  
zlatnu plaketu s pohvalom i prvo mjesto te nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju 
izvedbu djela hrvatskog skladatelja Maria Komazina. 

Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu 
u 19,35 sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni te se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika 
sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 26. lipnja 2018. godine. 

 
 
         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 
                                                                                                     Gradskog vijeća 
Gordana Dugorepec                                               Žarko Ivančić, oec.  
 
 
 
 
 
 


