
KLASA: 021-05/19-01/005 
Urbroj: 2197/01-02-19-5 
 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 9. svibnja 2019. u gradskoj 
vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

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

Odsutni članovi: Franjo Jadek, Zoran Bunčec, Martina Repovečki (svi opr.) 
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, Nenad Miletić pročelnik Upravnog 
odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, 
Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i 
javne potrebe Grada Zaboka, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Ivana 
Belinić, viša stručna suradnica za financije u Upravnom odjelu za financije Grada Zaboka, 
Sandra Mičin, ravnateljica Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., Rajko Turk, direktor Tvrtke 
Komunalno-Zabok d.o.o., Dražen Sinković predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, 
Maja Šimunić, novinarka Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović, 
novinarka Radio Stubice i Nenad Kralj, novinar Mreže TV. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Gradsko vijeće, jednoglasno sa 12 glasova usvaja predloženi dnevni red kako slijedi: 

D n e v n i     r e d 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 3. 2019., 
2. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2018., 
3. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju  i financijski izvještaji za 2018., 
4. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2018., 
5. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2019., 
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu, 
7. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih   
    rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
8. Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019., 
9. Dječji vrtić Zipkica, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog: 
     - statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica 
     - pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV 
      Zipkica, 
10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 3. do 30. 4. 2019. 
11. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 
27. 3. 2019. 
Bez primjedbi se verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 
održane 27. 3. 2019. 

 
Točka 2. 

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2018. 
Sandra Mičin, direktorica je dala obrazloženje uz power point prezentaciju. Napomenula je da je 
na inicijativu Donje Stubice promijenjen naziv lokacije u Krapinsko-zagorski Aerodrom Rudolfa 
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Perešina, dok naziv d.o.o. u sudskom registru nije mijenjan. Nadalje, temeljem ugovora sa  
Zagrebačkim zrakoplovnim savezom članice imaju obuku na aerodromom, seminare za pilote 
jedrilica. Zagorski aeroklub je u OŠ Krapinske Toplice i Pregrada prezentirao i predstavio projekt 
Razvoj tehničke kulture u sklopu Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije kroz 
zrakoplovno tehničke aktivnosti. Učenici su upoznati sa aktivnostima Zagorskog aerokluba, 
letačkim operiranjem na aerodromu te mogućim uključivanjem mladih u aktivnosti zrakoplovnog 
jedriličarstva. Gradonačelnik iznosi pozitivne komentare s održanog balon festivala na 
aerodromu u Gubaševu, uz popratne sadržaje prava turistička promocija Zaboka i Zagorja. 
Policija se nije dobro pripremila u regulaciji prometa jer je na Zagorskoj magistrali bio zastoj. 
Kroz programe na aerodromu potvrdit će se njegova svrha ne samo u KZŽ već i šire. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave jednoglasno sa 12 glasova za donosi 
sljedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje izvješće o radu i financijska izvješća za 
2018. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. za športsko turističku 
djelatnost iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 492.390 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 484.173 Kn  
- dobit prije oporezivanja u iznosu od 8.217 Kn  
- porez na dobit u iznosu od 3.517 Kn 
- dobit poslovne godine u iznosu od 4.700 Kn 
II. Skupština društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. razmotrila je i prihvatila 

izvješće o radu za 2018. godinu, te je utvrdila  financijska izvješća za 2018. godinu na svojoj 22. 
sjednici održanoj dana 25. travnja 2019. godine. 

 Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu, sukladno kojoj će 
se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana dobit.  

III. Izviješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2018. godinu, bilješke uz 
financijska izvješća te Odluke skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov 
sastavni dio. 

Točka 3. 
Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju  i financijski izvještaji za 2018. 
Rajko Turk, direktor je dao opširno obrazloženje, ističe da je za tvrtku prošla godina bila burna 
zbog početka primjene Uredbe o gospodarenju otpadom kojom se promijenila cijena, ali i 
povećan obuhvat pružanja usluga. Započeli su s provedbom Uredbe 1.10. 2018. Pozitivni 
rezultati se vide prije svega u znatnom povećanju količine vrijednog otpad u odnosu na kućni 
otpad. Vijećnike je obavijestio kako je odlagalište u Gubaševu, kao i odlagalište Lesičak u 
Bedekovčini Odlukom ministra Tomislava Ćorića zatvoreno pa bi se otpad trebao odvoziti u 
Gorjak kojim gospodari Krakom u Krapini. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 21. 
prosinca prošle godine donijelo je odluku o dinamici zatvaranja odlagališta diljem RH 
Naknadnom ispravkom odluke, Tugonica je nastavila s radom, a ostala dva u Gubaševu i 
Bedekovčini trebala su biti zatvorena s prvim danom 2019. godine. Krakom naš otpad ne želi 
primati jer kažu da nemaju dovoljne kapacitete niti uređeno odlagalište za prihvat otpada 
Komunalnog Zabok. Odvoz otpada na udaljene lokacije bi građanima znatno povećalo cijene 
odvoza. Zatvorena odlagališta  počele su obilaziti inspekcije, a kazne za nepoštivanje odluke 
kreću se u desecima tisuća kuna. Ministarstvo su obavijestili da Gorjak neće moći preuzeti otpad 
i da se odredi drugo odlagalište ili da se odobri odlaganje na postojećim odlagalištima ali 
odgovor na prigovor i prijedlog nije dobiven. Javna usluga se ne može prekinuti i odvoz otpada 
se obavlja na postojeća (zatvorena) odlagališta dok se ne iznađe rješenje. Gorjak je službeno 
obavijestio da ne mogu preuzimati otpad. Na nekoliko sastanaka u Ministarstvu utvrđeno je na 
žalost, da Ministarstvo nema rješenje problema. Prije dva tjedna od inspekcije je došao zahtjev da 
se očituju Grad Zabok i Općina Bedekovčina zašto odlagališta nisu zatvorena i čeka se daljnji 
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postupak. Komunalno-Zabok je od županijskog ureda na vrijeme zatražilo produženje dozvole da 
se otpad odlaže na postojeća odlagališta ali je dobiven negativan odgovor na koji je uložena 
žalba. Ne smatra da se otpad odlaže ilegalno jer se nadležno Ministarstvo mora odrediti oko 
problema i donijeti rješenje. Poslije inspekcijskog nadzora predloženo im je da prijave Krakom 
jer oni krše uredbu Ministarstva. Gradonačelnik se nadovezuje na iznijeto da ne vidi rješenje, 
osim da jednostavno počnemo poštivati odluku i da kamioni komunalnoga počnu voziti otpad u 
Gorjak pa ako ih ne puste unutra da jednostavno počnu kipati otpad na cestu, situacija se očito 
neće riješiti dok se ne izazove skandal pa da netko počne reagirati, veliku odgovornost snosi 
ministar koji prije donošenja odluke nije sagledao stanje na terenu. Grad je prošli tjedan još 
jednom poslao dopis Krakomu u nadi da će se situacija riješiti. 
Josip Horvatin iznosi da je zgrožen iznesenim te da podržava sve aktivnosti Grada i 
Komunalnog  u rješavanju ovog problema. Obzirom na razvrstavanje otpada interesira ga u kojoj 
mjeri smo uspješni, kako možemo utjecati na građane da budu odgovorniji, te pitao koji je odnos 
u postocima kada je u pitanju odvajanje i recikliranje korisnog otpada. Rajko Turk – reciklira se 
oko 30%, a trebali bi doći do 51% što je jako teško. Uskoro će uvesti i kazne za sve one koji 
nesavjesno odlažu otpad. Uvijek će biti nesavjesnih, ali kazne će taj broj znatno smanjiti.  Žarko 
Ivančić iznosi da je od strane građana bilo puno prigovora na cijene  zbrinjavanja otpada te kako 
je to riješeno. Rajko Turk je opširno obrazložio strukturu cijene usluga, te da su prigovori 
građana kontinuirano rješavani. Vezano uz cijene usluga korisnicima koji spadaju u socijalno 
ugrožene, treba regulirati zakonom. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi 
sljedeći Zaključak: 
 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o poslovanju, te financijske 
izvještaje društva «Komunalno-Zabok» d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3 za 2018. godinu, a u 
kojima su iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 6.077.734,90 Kn,  
 - ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 5.993.955,40 Kn,  
 - dobit nakon oporezivanja u iznosu od 64.194,66 Kn. 
 II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština društva 
na svojoj 4. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine.   
 Ujedno je Skupština društva donijela Odluku o rasporedu dobiti za 2018. godinu, 
sukladno kojoj će se dobit nakon oporezivanja u cijelosti rasporediti u zadržanu dobit u 2019. 
godini. 

III. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju društva za 2018. godinu, te Odluke skupštine 
društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

 
Točka 4. 

Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2018. 
Dražen Sinković, predsjednik je dao obrazloženje. 
Žarko Ivančić pohvaljuje rad vatrogasaca. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi sljedeći Zaključak: 
 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada 
Zaboka za 2018. godinu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2018. godine u kojem su iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 484.129,40 Kn 
 - ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 484.634,63 Kn 
 - manjak prihoda u 2018. godini u iznosu od 505,23 Kn 
 - višak prihoda preneseni iz prethodnih razdoblja u iznosu od 30.335,57 Kn 
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II. Izvješće o radu kao i Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu daju se u 
prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  
 

Točka 5. 
Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2019. 
Gradonačelnik je dao obrazloženje uz prijedloge. Martina Rubil Sitanić je predložila da se 
priznanje posthumno dodijeli dr. Krešimiru Šoštaru. Gradonačelnik je pojasnio da sukladno 
Odluci o priznanjima ograničenje broja priznanja koja se dodjeljuju godišnje, ali on kao 
Gradonačelnik ima ovlast predlagati dodjelu zahvalnica, te podržava prijedlog i predlaže da se 
zahvalnica dodijeli i dr. Zlatku Crkvenčiću. Gradsko vijeće jednoglasno podržava prijedlog 
dodjele zahvalnica je jednoglasno. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 
glasova za donosi Zaključak: 
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 2019. godini dodjeljuje 
se: 
Gosp. KREŠIMIRU ZAVRŠKOM, dipl. ing građ.za izuzetan doprinos u kvalitetnom i uspješnom 
vođenju KUD-a/Ansambla Zabok, te za predani društveni, kulturni i umjetnički angažman. 
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 2019. godini dodjeljuju 
se: 
Tvrtki  TOMO VARGA d.o.o. za izuzetan doprinos razvoju gospodarstva u Zaboku te  svesrdnu 
pomoć udrugama i doprinos  razvoju grada Zaboka. 
PUHAČKOM ORKESTRU DVD -a ŠPIČKOVINA za  izuzetan doprinos  razvoju glazbene 
kulture i promociju Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije. 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o komunalnom redu 
Natalija Gretić je detaljno obrazložila prijedlog odluke. Iznosi da se odlukom utvrđuje: uređenje 
naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili 
pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za 
postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te 
klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim 
zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, 
način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno 
korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole 
i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama. Propisuju se uvjeti korištenja javnih 
parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje 
vozila, zatim održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega 
i leda s tih površina. Nadalje, odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje te 
odluke, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar. U obavljanu 
posla komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim 
i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda. Javnopravna tijela te pravne i fizičke 
osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, 
omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za nesmetan rad u okviru  njegovih ovlaštenja. 
Za povrede odredbi odluke o komunalnom redu izriču se, osim mjera za održavanje komunalnog 
reda i prekršajne kazne. Prekršajne kazne izriču se izdavanjem tzv. obveznog prekršajnog naloga, 
na koji se može izjaviti prigovor prekršajnom sudu. Prema predloženoj Odluci kazne se kreću za 
pravne osobe u rasponu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna, obrtnike 1.000,00 do 3.000,00, a fizičke 
500,00 do 1.000,00 kuna, ovisno o težini prekršaja. Novčane kazne koje se naplate za prekršaje 
prihod su proračuna grada. Ako okrivljeni plati kaznu na licu mjesta kazna se plaća u polovici 
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minimalnog iznosa. Ako se izda obvezni prekršajni nalog, smatrat će se da je okrivljeni platio 
kaznu, ako u roku koji mu je ostavljen uplati 2/3 kazne. O nacrtu Odluke o komunalnom redu 
provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 30 dana, primjedbe su dale dvije 
fizičke osobe od kojih su neke djelomično prihvaćene. Primjedba vezana uz konzumaciju 
alkohola na javnim površinama je djelomično usvojena. Grad ima ovlast propisati zabranu 
konzumiranja alkoholnih pića na površinama javne namjene – pa je u odluku dodan članak: 
„Na površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, konzumiranje alkoholnih pića je dozvoljeno kad se površine 
javne namjene koriste temeljem odobrenja upravnog odjela za postavljenje ugostiteljskih terasa. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, konzumiranje alkoholnih pića je dozvoljeno kad se površine 
javne namjene koriste za održavanje događanja ili manifestacija, osim ako je odobrenjem 
upravnog odjela drugačije određeno.“ Nije usvojena primjedba da treba regulirati javni red i mir 
budući  to nije u nadležnosti grada. Nadalje, nije usvojena primjedba koja glasi: „Na okućnicama, 
dvorištima i zemljištima koja su vidljiva s površine javne namjene nije dozvoljeno skladištiti ili 
odlagati bilo kakav otpad.“ prijedlog je da za okućnice i dvorišta kućanstava iz nacrta makne 
formulacija „koja su vidljiva s javne površine“ budući da skladištenje i odlaganje otpada na 
dvorištima i okućnicama nije dozvoljeno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, a ista 
formulacija može ostati za industrijska dvorišta, proizvodne pogone i sl. Naime, primjedba se ne 
prihvaća obzirom je člankom 104. stavkom 1. točkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
propisana ovlast jedinice lokalne samouprave da propiše „uređenje pročelja, okućnica i dvorišta u 
dijelu koji je vidljiv površini javne namjene“. 
Žarko Ivančić je komentirao kako je grafitima nagrđena tek obnovljena fasada na zgradi na 
Bloku kolodvor, te kako će  komunalni redar sad ima veće ovlasti za naplatu prekršaja na licu 
mjesta, možemo očekivati bolju situaciju u gradu. Rako Turk napominje da je u gradu u tijeku 
obnova nekoliko fasada  sukladno energetskoj učinkovitosti. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka  jednoglasno sa 12 glasova donosi Odluku o 
komunalnom redu. 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
Natalija Gretić je detaljno obrazložila prijedlog odluke. Gradsko vijeće Grada Zaboka nadležno 
je za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za područje grada Zaboka – mjerama u 
slučajevima u kojima bi propuštanje primjene tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju te za propisivanje mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina. Obzirom da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima prema 
kojima se u svrhu sprječavanja širenja bolesti i štetočina dozvoljava uništavanje biljnih ostataka 
spaljivanjem, predmetnom odlukom propisuju se i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu. Nadzor na provedbom odredbi predmetne Odluke sukladno Zakonu o poljoprivrednom 
zemljištu dužan je vršiti poljoprivredni redar. Predmetnom Odlukom predviđeno je da do prijma 
u službu poljoprivrednog redara nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar. U 
ovlasti nadzora spada i mogućnost donošenja rješenja o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza 
novčanom kaznom ili putem treće osobe (npr. ukoliko osobe odbijaju izvršenje naloga za čišćenje 
poljoprivrednog zemljišta, isto se može odrediti putem treće osobe, a na trošak vlasnika 
poljoprivrednog zemljišta). Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu određene su sukladno Prekršajnom zakonu. Prijedlog Odluke nalazio 
se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vremenu od 20. ožujka 2019. do 18. travnja 
2019. godine, primjedbi na objavljeni nacrt odluke nije bilo. 
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Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova donosi Odluku o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
 

Točka 8. 
Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019. 
Nenad Miletić je obrazložio Plan i prijedlog odluke - prirodnim nepogodama smatraju se potres, 
olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, 
mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavina, nagomilavanje leda na 
vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, druge pojave takva opsega 
koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom 
području. Plan sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode; 
procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, 
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva; mjere koje uključuju suradnju s nadležnim 
tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi Odluka o 
donošenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.  kako 
slijedi: 

Članak 1. 
Donosi se Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.  

Članak 2. 
Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu nalazi se u 

prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“. 
 

Točka 9. 
9. Dječji vrtić Zipkica, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog: 
 - statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica 
 - pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
DV Zipkica 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz prijedlog. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno donosi 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 35. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica od 21. ožujka 
2019. godine, uz uvažavanje sljedećih izmjena: 
- u članku 6. prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 
Zipkica, iza riječi „stavku 1.“ treba dodati riječi „točki 2.“  
- u članku 2. stavku 2. prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica iza broj 1 dodati tekst „na puno radno vrijeme od 8 
sati i 1 na nepuno radno vrijeme od 4 sata“, a brisati riječi „mijenja se u 2“ 
- u članku 2. stavku 3. prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica iza broj 6 dodati tekst „na puno radno vrijeme od 8 
sati i 1 na nepuno radno vrijeme od 4 sata“, a brisati riječi „mijenja se u 7“. 
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 II. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica za 
zapošljavanje na neodređeno vrijeme 4 odgojitelja/ice predškolske djece, 1 pomoćnog kuhar/ice 
na nepuno radno vrijeme od 4 sata i 1 spremač/ice na nepuno radno vrijeme od 4 sata, sve 
počevši od 1. rujna 2019. 
 Suglasnost za povećanje broja radnika daje se uslijed kontinuiranog povećanja broja djece 
koja pohađaju vrtić.   

 
Točka 10. 

 Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 3. do 30. 4. 2019. 
Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno donosi Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. ožujka do 30. travnja 2019. 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 na svečanu sjednicu povodom Dana grada koja će se održati 
22. 5. 2019. u 19 sati u OŠ Zabok.  
Josip Horvatin pita kad će na dnevnom redu biti Izvještaj o radu Plavinke d.o.o.. 
Gradonačelnik iznosi da su neke točke dnevnog reda ostavljene za narednu sjednicu Vijeća 
budući je sjednički materijal bio preopsežan. 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje 
sjednicu u 19,40 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, pa se predlaže verifikacija 
Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 9. svibnja 2019. godine. 

 
 
 
 

         Zapisničar                      PREDSJEDNIK 
                                                                                                         Gradskog vijeća 
  Gordana Dugorepec                                             Žarko Ivančić,oec.  
 
 
 


