
KLASA: 021-05/19-01/007 
Urbroj: 2197/01-02-19-3 

 SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 12. lipnja 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, Martina Repovečki, Josip 
Horvatin, Mario Videk, Franjo Jadek, Nataša Hlaban i Valentino Herceg. 

Odsutni članovi: Zoran Bunčec, Martina Rubil Skitanić i Krunoslav Kušan (svi opr.). 
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 Upravnom odjelu za 
financije, Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Tihomir Vrančić, ravnatelj Pučkog otvorenog 
učilišta Zaboka, Branka Vrbanec, ravnateljica Gradske knjižnice K.Š. Gjalski, Maja Šimunić, 
novinarka Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović, novinarka 
Radio Stubice, Damir Jadan, snimatelj TV Zapad. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Žarko Ivančić predlaže dopunu dnevnog reda točkama, koje glase: 

3.2) Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice K. Š. Gjalski, davanje suglasnosti 
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za sklapanje aneksa o    
    produženju Sporazumu o davanju na korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće  
Točka 8. Vijećnička pitanja i prijedlozi postaje točkom 9. dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  jednoglasno sa 12 glasova za usvaja  dopunu dnevnog 

reda, te jednoglasno usvaja predloženi dnevni red s usvojenom dopunom, kako slijedi: 
D n e v n i     r e d 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 9. 5. 2019., 
2. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2018., 
3. 1) Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, Izvještaj o radu za 2018., 
    2) Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice K. Š. Gjalski, davanje suglasnosti 
4. Plavinka» d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2018., 
5. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2019.: 
    - Prijedlog  odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te projekcija  
      za 2020. i 2021. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
- I. Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u  
      Gradu Zaboku  
- I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi, 
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu, 

6. NK Mladost, davanje prethodne suglasnosti na podzakup društvenog doma Zaseka, 
7. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za svibanj 2019., 
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za sklapanje aneksa o    
    produženju Sporazumu o davanju na korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće  
9. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 
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Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 9. 
5. 2019. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi te se isti verificira. 

Točka 2. 
Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2018. 
Tihomir Vrančić, ravnatelj, je dao obrazloženje uz Izvješće. 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 i Financijska izvješća 
ustanove „Pučko otvoreno učilište Zabok“ iz Zaboka, Kumrovečka 8 za 2018. godinu, a u 
kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi u iznosu od 2.121.768 Kn  
 - ukupni rashodi u iznosu od 2.121.563 Kn  
 - višak prihoda u iznosu od 205 Kn 
II. Financijska izvješća kao i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta 
za 2018. godinu usvojilo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na svojoj     8. sjednici, 
održanoj dana 27. veljače 2019. godine 
III. Izvješće o radu i Financijska izvješća „Pučkog otvorenog učilišta Zabok“ za 2018. godinu 
daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.   

Točka 3. 
1) Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, Izvještaj o radu za 2018. 
2) Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice K. Š. Gjalski, davanje suglasnosti 

Branka Vrbanec, ravnateljica, je dala obrazloženje uz Izvještaj i prijedlog izmjena i dopuna 
Statuta. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi sljedeći 
Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o radu Gradske knjižnice «Ksaver Šandor 
Gjalski» iz Zaboka, S. Radića 1 za 2018. godinu, dok su podatci iz financijskih  izvještaja za 
2018. godinu uključeni u Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
II. Izvješće o radu Gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski» za 2018. godinu daje se u prilogu 
ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.                                             
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  jednoglasno da 12 glasova za donosi Odluku: 
 I. Gradskoj knjižnici Ksaver Šandor Gjalski daje se suglasnost na izmjene i dopune 
Statuta Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski, u tekstu dostavljenom od ravnateljice 11. lipnja 
2019. godine. 
 Tekst izmjena i dopuna Statuta daje se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke. 
 II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 4. 
Plavinka» d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2018., 
Krešimir Končevski, direktor, je dao obrazloženje uz Izvješće istaknuo je da pozitivno posluju 
te da su u ovoj godini nabavljena i dva vozila, jedno dostavno i jedan traktor. Josip Horvatin 
naglasio je kako je svjestan da ljudi u Plavinki mnogo rade, čak i više nego je istaknuto u 
izvješću, no da ga brine što je prihod od parkinga u opadanju. Kod parkinga uvijek ima situacija 
koje su sporne, a kontrolor može imati i propuste. Krešo Končevski iznosi da imaju samo jednu 
osobu zaposlenu na tom poslu, te da si nije mogao dozvoliti zapošljavanje još jedne osobe zbog 
likvidnosti poslovanja. Žarko Ivančić iznosi da se pitanje parkinga u Zaboku mora riješiti i da se 
s time nikako ne može čekati. Gradonačelnik se složio da se gostima i stanovnicima mora 
osigurati parkirališno mjesto da obave sve što trebaju te da sam prihod koji se ostvaruje i nije 
primarna stvar. Napomenuo je da se razmišlja  o prometnom redaru što bi omogućilo da se uvede 
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malo više reda u parkiranje i odvijanje prometa. Krešimir Končevski smatra da će se nakon što 
se obave veliki infrastrukturni radovi na području grada i pitanje parkiranja sustavnije rješavati. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka  jednoglasno sa 12 glasova za donosi Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje godišnje izvješće o poslovanju i 
financijska izvješća za 2018. godinu trgovačkog društva «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 53 iz 
Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od    1.437.663 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   1.433.313 Kn 
- dobitak prije oporezivanja            4.350 Kn  
- dobit razdoblja                        2.269 Kn  

          II. Skupština društva «Plavinka» d.o.o. razmotrila je i prihvatila temeljna financijska 
izvješća za 2018. godinu, kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2018. godinu na svojoj sjednici 
održanoj dana 23. travnja 2019. godine.  
         III. Odluka skupštine društva o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja 
za 2018. 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 5. 
 Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2019.: 
 - Prijedlog  odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te projekcija za 
2020. i 2021. godinu, 
- I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
- I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
- I. Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku  
- I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi, 
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 
 
Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna je dala pročelnica Marija Sinković, dok je izmjene i 
dopune programa obrazložio pročelnik Nenad Miletić. U raspravi su učestvovali Franjo Jadek 
koji je postavio pitanje vezano uz I. izmjene i dopune Programa gradnje a odnosi se na 
izvanredno održavanje ceste u Lugu u iznosu od 500.000,00 kn, te na što se odnosi pojam 
„uređeno“ u zadnjem stupcu tablice. Nadalje, ističe kako treba bolje čistiti gradske javne površine 
ne samo u centru Zaboka nego i okolnim naseljima. Nenad Miletić obrazlaže da se radi o izradi 
projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju uz cestu u Lugu, a pojam „uređeno“ se odnosi 
na uređeno građevinsko područje, a ne na uređenu prometnicu. Josip Horvatin je predložio da se 
sredstva za uređenje igrališta za djecu prerasporede – predlaže uređenje prostora za djecu kod 
zgrade Vatikana. Gradonačelnik pojašnjava da se ne radi o gradskoj javnoj površini već 
zemljištu Trgocentra i vlasnika zgrade, te da se sredstva proračuna ne mogu koristiti za uređenje 
spomenute površine ali se mogu neke sprave koje se miču s drugih lokacija uz popravak i 
uređenje ustupiti stanarima za uređenje igrališta. Grad je uvijek spreman pomoći. Vezano uz 
čišćenje javnih površina napomenuo je da je u planu nabava traktora s malčarom. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12. glasova za donosi: 
 1) Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. te projekcija za 2020. i     
2021. godinu 
2) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
3) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
4) I. Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu 
Zaboku  
5) I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi, 
6)  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 

Točka 6. 
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NK Mladost, davanje prethodne suglasnosti na podzakup društvenog doma Zaseka 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
zasnivanje zakupa društvenog doma Zaseka između NK „Mladost“ Zabok kao zakupodavca i ŽP 
UHDDR KZŽ kao zakupnika na određeno vrijeme od 21 mjesec, za potrebe provođenja projekta 
od društvenog interesa – Mreža podrške hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog 
rata, a koji projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda 
Josip Horvatin pita o kojem točno projektu radi. Nakon obrazloženja Gradsko vijeće Grada 
Zaboka, jednoglasno sa 12 glasova za donosi sljedeću Odluku: 

I. 
  Sportski centar Zaseka Zabok Zaključkom Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 007-02/16-01/04 
URBROJ: 2197/01-02-16-1 te Ugovorom o dodjeli sportske građevine na upravljanje KLASA: 007-02/16-01/04 
URBROJ: 2197/01-03/1-16-2 i I. aneksom Ugovora KLASA: 620-01/17-01/10 URBROJ: 2197/01-03/1-18-3 predan 
je na upravljanje i korištenje Nogometnom klubu „Mladost“ Zabok na određeno vrijeme do 31. ožujka 2028. godine. 

II. 
 Ugovorom iz članka I. ove Odluke određeno je da Nogometni klub „Mladost“ može dati nekretninu 
Sportskog centra Zaseka u dugotrajniji zakup samo uz suglasnost Grada. 

III. 
 Nogometni klub „Mladost“ Zabok proveo je javni natječaj za davanje u zakup Društvenog doma koji se 
nalazi unutar Sportskog centra Zaseka radi provođenja projekata i aktivnosti od društvenog interesa na određeno 
vrijeme od 21 mjesec. Na predmetni javni natječaj pristigla je jedna prijava. Prijavu je poslala Županijska podružnica 
Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije iz Zaboka, Kumrovečka 6 te je ista 
udovoljavala uvjetima natječaja.  

IV. 
Ovom Odlukom odobrava se Nogometnom klubu „Mladost“ Zabok sklapanje ugovora o zakupu Društvenog 

doma Sportskog centra Zaseka na određeno vrijeme od 21 mjesec sa ŽP UHDDR KZŽ za potrebe provođenja 
projekta Mreža podrške hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, a koji projekt se financira iz 
sredstava Europskog socijalnog fonda. Zakupnina za zakup Društvenog doma iznosi 4.500,00 kn mjesečno uz 
obavezu zakupnika na podmirivanje stvarno nastalih režijskih troškova. 

Nogometni klub „Mladost“ dužan je kao upravitelj predmetne nekretnine osigurati korištenje predmetnog 
Društvenog doma na način da se uz zakup nesmetano obavljaju i sportske i društvene funkcije doma – provođenje 
izbora, referenduma, sastanci mjesnog odbora, odnosno za ostale društvene potrebe organizacija civilnog društva i 
građana. 

V. 
Sredstva zakupnine NK Mladost smije koristiti samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti 

određenih statutom udruge, u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 74/14. i 70/17.). 
VI. 

Obvezuje se Nogometni klub „Mladost“ Gradu Zaboku dostavljati godišnje financijsko izvješće o utrošku 
uprihođenih sredstava po osnovi sklopljenog ugovora o zakupu s ŽP UHDDR KZŽ. 

VII. 
 Nogometni klub „Mladost“ Zabok dužan je dostaviti primjerak sklopljenog ugovora Gradu Zaboku odmah 
po sklapanju istog. 

Točka 7. 
Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za svibanj 2019. 
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo, te Gradsko vijeće Grada Zaboka, jednoglasno sa 12 
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 31. svibnja 2019. godine. 

II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
Točka 8. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za sklapanje aneksa o    
 produženju Sporazumu o davanju na korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće  
Natalija Gretić  je dala obrazloženje uz prijedlog. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 12 glasova za donosi Odluku: 
 I. Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Zipkica daje se suglasnost da sa Osnovnom školom 
Ksaver Šandor Gjalski i Krapinsko-zagorskom županijom sklopi aneks Sporazumu o davanju na 
korištenje poslovnog prostora (KLASA:372-03/18-01/01 URBROJ:2197-07-1-18-1 od 27. 
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kolovoza 2018.), kojim će se produžiti korištenje poslovnog prostora površine 171,21 m² u 
prizemlju Područne škole Martinišće s pravom korištenja dječjeg igrališta, na daljnji rok od 1 
godine. 

 U predmetnom poslovnom prostoru Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja, za potrebe redovitog programa 1 vrtićke grupe. 
 II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 9. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Zoran Krajačić ispred građana Luga Zabočkog traži da se HŽ-u uputi zahtjeva da očiste 
„prašumu“ nasuprot Hajdaša, te da GMG očisti prostor kod željezničke pruge ispod Bolnice, a 
Županija i Bolnica da očisti prostor kod stare Bolnice radi gamadi koja se tu zadržava. 
Gradonačelnik se nadovezuje primjedbom o nemarnom održavanju starih napuštenih prostora iz 
kojih nije maknuta niti liječnička dokumentacija. Pohvaljuje Julija Domca koji vodi računa o 
uređenju okoliša. Napominje da se osposobljava osoba koja će voditi računa o održavanju 
zapuštenog zemljišta. 
Josip Horvatin moli da se uredi zemljište kod autobusnog kolodvora u Zaboku. Gradonačelnik 
iznos da je lokaciju otkupilo Poduzetništvo Tomek, da je već u izradi idejni projekt zgrade, te da  
s Gradom rješava pristup. Koloniju na žalost nije za sad moguće riješiti, dva objekta su za 
rušenje, a u druga dva je 5-6 familija, koje bi trebalo stambeno zbrinuti. Iznosi da 3. rujna dolazi 
stroj za postavljanje pruge od Zaboka do Zaprešića, nakon toga će biti problema oko organizacije 
prometa jer će biti raskopan drugi dio pruge i kolodvora. Žarko Ivančić skreće pažnju da treba 
upozoriti Komunalno-Zabok da su zeleni otoci puni otpada i da ih treba redovito održavati i 
odvoziti otpad. Skreće pažnju na parking kod Doma zdravlja na kojem je Zavod za javno 
zdravstvo  na parkiralištu blokirao oko 20 mjesta, a tamo su i druge službe, hitna, Dom zdravlja i 
korisnici se nemaju gdje parkirati. Zatim pita što smo s vrtićem, budući je sve više roditelja koji 
pitaju za smještaj djece, a mjesta nema. Nevenka Gregurić iznosi da roditelji pitaju za djecu koja 
su kod kuće i čuvaju ih bake a nakon tri godine idu u vrtić, upućeni su da se jave u Martinišće, te 
predlaže da se u Špičkovini napravi škola s vrtičkim odjeljenjem – na lokaciji stare OŠ na 
brijegu. Žarko Ivančić – navodno da ima već stotinjak djece koju bi trebalo smjestiti u vrtić. 
Gradonačelnik predlaže otvorenje odjeljenja u Špičkovini, te obrazlaže pogodnosti postave 
montažnih elementa, kao najpovoljniji oblik brze gradnje. 
Jadek Franjo vezano uz konstituiranje vijeća  mjesnih odbora i izbor predsjednika MO  pita da li 
je moguće odmah ići i na izbor njegovog zamjenika. 
Natalija Gretić po zakonu je samo predsjednik, a njega po potrebi mijenja član kojeg 
predsjednik odredi. 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka, Žarko Ivančić 
zaključuje sjednicu u 20,00 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže 
verifikacija Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 12. lipnja 
2019. godine 
 
         Zapisničar                             PREDSJEDNIK 
                                                                                                    Gradskog vijeća 
  Gordana Dugorepec                                                   Žarko Ivančić,oec.  
 


