
 

 

KLASA: 021-05/20-01/005 

Urbroj: 2197/01-02-20-5 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 27. veljače 2020. u gradskoj 

vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

Prisutni: Žarko Ivančić, predsjednik, Ernest Oremuš, potpredsjednik, te članovi: Zoran 

Krajačić, Bojana Birač, Rino Valec, Valentino Herceg, Josip Horvatin, Mario Videk, Nataša 

Hlaban, Martina Repovečki. 

Odsutni: Nevenka Gregurić, potpredsjednica Vijeća, te članovi: Krunoslav Kušan, Martina 

Rubil Skitanić, Zoran Bunčec i Franjo Jadek (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, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Danijel Tuđa, stručni 

suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada 

Zaboka, Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka 

Susović, novinarka Radio Stubice, Sara Posavac, novinarka TV Zapad, Sandra Plečko, zamjenica 

predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka, predstavnici udruga mladih: Nenad Borovčak ispred 

GOKUL-a, Tin Šemovčan ispred Regeneratora, Dario Bivol ispred udruge Mraz,  Goran Vrgoč i 

Eva Vrgoč ispred HGF-a, Ivana Radanović ispred Mreže udruga ZAGOR. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 

Dnevni red jednoglasno sa 10 glasova je usvojen, te jednoglasno utvrđen sljedeći  

 

D n e v n i     r e d 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća 23. 12. 2019., 

2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka, 

3. Prijedlog poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  

    re-GENERATOR, 

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019., 

6. Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka, 

7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2019. i Program rada za 2020., 

8. Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku godinu 2019/2020., 

9. Društveni dom DVD-a Pavlovec Zabočki - sklapanje aneksa ugovoru o korištenju, 

10.Sportski centar Đalski - sklapanje III. aneksa ugovoru o upravljanju i korištenju, 

11.Prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara, 

12.Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici - odluke o     

     proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi, 

13.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za zapošljavanje  

     jednog odgojitelja na određeno vrijeme,  

14.Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske za prosinac 2019. i siječanj 2020.,  

15.Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom u Gradu  

     Zaboku - nadležnost za donošenje odluka – na znanje, 

16.Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazimo na rad po dnevnom redu. 



 2 

 

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 

23. 12. 2019. 

Bez primjedbi Zapisnik je verificiran. 

Točka 2. 

Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zaboka 

Prijedlog statutarne odluke je obrazložila pročelnica Natalija Gretić.  

Rasprave nije bilo, te Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZABOKA, kako slijedi: 

Članak 1. 

 U Statutu Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ br. 9/13., 

16/14. i 4/18.) u članku 46. stavku 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ 

zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

Članak 2. 

U članku 80. stavak 4. briše se. 

Članak 3. 

U cijelom tekstu Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ 

br. 9/13., 16/14. i 4/18.) riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu 

zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu. 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada 

Zaboka. 

Članak 5. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije“. 

 Odluka se prilaže ovom Izvodu Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Prijedlog poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka 

Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Rasprave nije bilo, te Gradsko vijeće Grada 

Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi  

POSLOVNIK O IZMJENI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 

kako slijedi: 

Članak 1. 

 U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske 

županije“ br. 9/13., 23/17. i 4/18.) u članku 25. stavku 3. riječi: „predstojniku ureda državne 

uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt“. 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da izradi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Zaboka. 

Članak 3. 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije“. 

 

Točke 4.  

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  
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    re-GENERATOR 

Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika je uz donošenje Odluke  o sufinanciranju projekta 

re-GENERATOR prezentirala projek (ppt). Projekt re-GENERATOR prijavljen je na poziv 

Urbane aglomeracije Zagreb za revitalizaciju brown field starih vojnih ili industrijskih 

postrojenja – prijavljena je postojeća zgrada Regeneratora u kojoj se održavaju koncerti, kao i 

cijela katastarska čestica. U sklopu projekta planiramo izgraditi koncertnu halu, odnosno 

rekonstruirati postojeći prostor gdje je koncertna hala i izgraditi zgradu „Silos“ u kojoj će biti 

ugostiteljski objekt i prostor za start up-ove, coworking prostor. Treća zgrada „Inkubator“ će biti 

smještene organizacije civilnog društva. U potkrovlju će biti hostel s 16 ležajeva. Cijeli projekt 

vrijedi 33 milijuna kuna, od toga 28 milijuna kuna dobivamo od Ministarstva regionalnog razvoja 

odnosno Urbane Aglomeracije Zagreb, a pet milijuna kuna sufinancirat će Grad Zabok. 85 posto 

financira Ministarstvo regionalnog razvoja, a 15 % Grad Zabok. Trajanje projekta je 25 mjeseci 

od trenutka potpisivanja ugovara. Slijedi provođenje postupka javne nabave, odabir izvođača, 

ocjena pristiglih ponuda, odluka o odabiru izvođača. Sredinom 2022. godine projekt re-

GENERATOR treba biti realiziran. U sklopu prezentacije detaljno je objasnila kako je 

pripremljen projekt, anketiranje i  rezultati ankete, priprema projektne dokumentacije, rok za 

prijavu je bio kratak – sama dokumentacija za prijavu vrlo kompleksna. Održan je inicijalni 

sastanak s udrugama i poduzetnicima, a u veljači i u ožujku 2018. provedena analiza na području 

Krapinsko-zagorske županije. Analiza provedene ankete jasno pokazuje da je interes i potreba za 

ovakvim sadržajima na prostoru grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije jasno izražena. 

Ujedno, komentari anketiranih pokazuju pozitivan stav ciljanih skupina prema uslugama koje će 

se nuditi. Stoga se može zaključiti da je održivost projekta zagarantirana kroz optimalno 

iskorištavanje unaprijeđenih kapaciteta u sektoru kulture/turizma i poduzetništva koji se planiraju 

razvijati u prostorima novoobnovljene infrastrukture. Analiza sektora kreativnih i kulturnih 

industrija na razini Grada Zaboka pokazuje da 8% poduzetnika posluje u sektoru KKI te 

zapošljava 1,7% ukupno zaposlenih kod poduzetnika, s prosječno 2,3 zaposlene osobe. Bruto 

dodana vrijednost sektora iznosi u 2016. godini 3,2 milijuna kuna, a prihodi iznose 0,7% ukupno 

ostvarenih prihoda svih poduzetnika na području Zaboka. Prihode po zaposlenom iznose 246 

tisuća kuna što je više od prihoda po zaposlenom na razini KZŽ, ali za 66% manje od prosjeka 

RH. Prikazani podaci govore o jačini KKI sektora u Gradu Zaboku kao gnijezdu kulturnih i 

kreativnih industrija u Krapinsko-zagorskoj županiji te ukazuju na potencijal širenja i inovacija 

kao potpora drugim gospodarskim sektorima. Osim opisanih usluga u obnovljenoj infrastrukturi, 

planira se da će se uspostaviti co-working prostor kao i plug'n'play prostor koji će služiti kao 

podrška budućim poduzetnicima ili samostalnim umjetnicima. Na ovaj način se stvara 

multiplikativni efekt u gospodarstvu, stvara se prostor za ekspanziju KKI sektora i dinamiziranje 

aktivnosti. Ispitanici su mogli ostaviti i svoj komentar, a jedan od njih je:’ Potreban je kako bi se 

kreativna energija, ona postojeća i ona potencijalna, usmjerila na rad u kvalitetno osmišljenom 

prostoru koji potiče na slobodni izričaj mladih i zadovoljava njihove specifične potrebe’ i ‘Grad 

Zabok je zapravo centar Krapinsko-zagorske županije te sadrži sve što je potrebno za život jedne 

obitelji osim tog centra urbane kulture što gradu fali“. Upravljanje uspostavljenom 

infrastrukturom povjerit će se ustanovi koju će osnovati Grad Zabok. Zajednički prostori kao što 

su hostel i popratne usluge će funkcionirati na temeljima održivog i društveno odgovornog 

poslovanja s elementima socijalnog poduzetništva, a oni će od strane ustanove koja upravlja 

prostorom dati u koncesiju zainteresiranim gospodarskim subjektima putem javnog, 

transparentnog natječaja po tržišnim uvjetima. Za cijelog održavanja kompleksa bit će zaposlene 

tri osobe, voditelj, domar i čistačica. Imamo projekt koji se zove Kultura u centru u suradnji s 

organizacijama civilnog društva, projekt je vrijedan tri milijuna kuna koji su namijenjene za 

održavanje i suradničko upravljanje unutar samog koncepta re-GENERATOR. To je dodana 

vrijednost prihoda poduzetnika iz sektora kulturnih i kreativnih industrija, povećanje broja 
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zaposlenih u sektoru kreativne i kulturne industrije na području KZŽ te povećanje broja noćenja i 

dolazaka turista na području KZŽ. 

Gradonačelnik Hanžek napomenuo je kako je ovo povijesni projekt koji će uvelike pomoći još 

većem razvoju grada Zaboka. – Grad Zabok nudi ono što je atraktivno za život - zaposlenje, 

dječji vrtić, školu, srednje škole, fakultete i društveni sadržaj, a bitno je i gdje mladi mogu 

provoditi svoje slobodno vrijeme te koje im sadržaje mi možemo ponuditi. Zabok je prepoznatljiv 

i po volonterima te organizacijama civilnog društva. Neki postavljaju pitanje treba li nam ovaj 

projekt. Iako se neki gradovi tek trude postati urbane sredine, Zabok to već jest i samo to mora 

nadograđivati. Posebno je pohvalio veliki trud svih onih koji su radili na projektu re-

GENERATOR. 

Nakon  rasprave, Gradsko vijeće Grada  Zaboka jednoglasno donosi Odluku o sklapanju 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.2.2.06.0005 „re-GENERATOR“, kako slijedi: 

 I. Grad Zabok (kao korisnik bespovratnih sredstava) sklopit će s Ministarstvom 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije (upravljačko tijelo) i Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo razine 2) 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.2.2.06.0005 za projekt „re-GENERATOR“ (u 

daljnjem tekstu: Ugovor), kao u predloženom i priloženom tekstu.  

 II. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Zaboka sklopit će, u ime Grada Zaboka, 

Ugovor iz točke I. ove Odluke. 

 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije“. 

Točka 5. 

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. 

Razmotreno je izvješće, te bez primjedbi Gradsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova za donosi 

sljedeći Zaključak: 

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj– 

prosinac 2019. 

 Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada 

Zaboka 

Prijedlog odluke  je obrazložio Gradonačelnik, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka 

jednoglasno sa 10 glasova za donosi: Odluku o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana 

uređenja Grada Zaboka 

Točka 7. 

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2019. i Program rada za 2020. 

Razmotreni su Izvješće i Program, te nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka 

jednoglasno sa 10 glasova za donosi sljedeće zaključke: 

1)Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2019. 

godinu. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 

2)ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA  SAVJETA MLADIH GRADA 

ZABOKA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.GODINU 

I. 
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Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s Financijskom planom za 2020. 

godinu u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 

II. 

Ovaj zaključak objavit će se na Službenim stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu 

danom objave. 

Točka 8. 

Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku godinu 2019/2020. 

Razmotren je Program rada s prijedlogom zaključka, kraće obrazloženje je dala pročelnica, te 

nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Zaključak: 

 Prima se na znanje Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za školsku 

godinu 2019/2020. 

Točka 9. 

Društveni dom DVD-a Pavlovec Zabočki - sklapanje aneksa ugovoru o korištenju 

Razmotren je prijedlog, obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, te nakon toga Gradsko 

vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 

  I. Grad Zabok dodjeljuje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pavlovec, Pavlovec 

Zabočki, na daljnje korištenje bez naknade nekretninu oznake kčbr. 2016/2 (odgovara kčbr. 9448 

k.o. Zabok), javna zgrada, zemljište za sport i rekreaciju i dvorište, upisana u zk.ul.br. 208 k.o. 

Zabok (u naravi: Društveni dom DVD Pavlovec sa popratnim sadržajima). 

 DVD-u Pavlovec daje se suglasnost za sklapanje ugovora s udrugom vinara i podrumara 

Grozd za korištenje jedne prostorije doma. 

 II. Grad Zabok će s DVD-om Pavlovec sklopiti II. aneks ugovoru o dodjeli nekretnine na 

korištenje, i to na rok od 2 godine. Tekst aneksa ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini 

njegov sastavni dio. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora. 

 III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 10. 

Sportski centar Đalski - sklapanje III. aneksa ugovoru o upravljanju i korištenju 

Razmotren je Prijedlog zaključka, a obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, te nakon toga 

bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 10 glasova donosi sljedeći Zaključak: 

I. Grad Zabok dodjeljuje Hrvatskom športskom društvu Đalski (skraćeni naziv: 

Nogometni klub Đalski Gubaševo), Martinišće, na daljnje upravljanje i korištenje bez naknade 

sportsku građevinu u vlasništvu Grada Zaboka – SPORTSKI CENTAR ĐALSKI, (kčbr. 2747, 

2748, 2749 i 2750 k.o. Gubaševo), a koji centar u naravi čine: javna zgrada s nogometnim 

igralištem i pripadajuće zemljište. 

 II. Grad Zabok će s Nogometnim klubom sklopiti III. aneks ugovor o upravljanju i dodjeli 

nekretnine, i to na rok od 2 godine. Tekst aneksa ugovora daje se u prilogu ovom Zaključku i čini 

njegov sastavni dio. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora. 

 III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 11. 

Prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara 

Razmotren je Prijedlog odluke, obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, te nakon toga 

Gradsko vijeće Grada zaboka jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluku o zajedničkom 

organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara, kako slijedi: 

Članak 1. 

 Grad Zabok će zajednički s Općinom Sveti Križ Začretje organizirati obavljanje poslova 

poljoprivrednog redara sukladno zakonu koji uređuje poljoprivredno zemljište, a temeljem 

zakona, ove Odluke i posebnog sporazuma. 

Članak 2. 
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 Obavljanje poslova poljoprivrednog redara sukladno ovoj Odluci podrazumijeva 

obavljanje poslova iz zakona koji uređuje poljoprivredno zemljište i odluka Grada Zaboka i 

Općine Sveti Križ Začretje donesenih temeljem navedenog zakona. 

Članak 3. 

 Poslove iz članka 2. ove Odluke obavljat će poljoprivredni redar/ka koji će biti zaposlen - 

raspoređen kao službenik u upravnom tijelu Grada Zaboka. 

Članak 4. 

 Međusobni odnosi Grada Zaboka i Općine Sveti Križ Začretje u zajedničkom 

organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara, osobito financiranje, uredit će se 

posebnim sporazumom, kojeg će gradonačelnik Grada Zaboka sklopiti s načelnikom Općine 

Sveti Križ Začretje. 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko - zagorske županije“. 

Točka 12. 

Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici - odluke o  

proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi 

Razmotren je Prijedloge odluka, obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, te nakon toga 

Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave jednoglasno sa 10 glasova za donosi Odluke: 

1)ODLUKU O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  JAVNIM 

DOBROM U OPĆOJ UPORABI, kako slijedi: 

Članak 1. 

 Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava se komunalna infrastruktura: 

- Zabok, parkiralište, oznake kčbr. 7253 k.o. Zabok (odgovara kčbr. 143/16 k.o. Zabok), površine 

1369 m². 

Članak 2. 

 Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel i Državna 

geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zabok provest 

će ovu Odluku, odnosno navedenu komunalnu infrastrukturu upisati i evidentirati kao javno 

dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, 

OIB:39265120858. 

 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke bit će evidentirana temeljem Geodetskog elaborata 

izrađenog u svrhu evidentiranja komunalne infrastrukture (GeoTAG d.o.o., Broj elaborata: 08-

01/2020). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

2) ODLUKU O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  JAVNIM 

DOBROM U OPĆOJ UPORABI, kako slijedi: 

Članak 1. 

 Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava se komunalna infrastruktura: 

- Zabok, Hum Zabočki 14 A, javna zgrada i dječje igralište (javna zelena površina), oznake kčbr. 

6980/1 k.o. Zabok (odgovara kčbr. 102/3 k.o. Špičkovina), površine 1845 m².  

Članak 2. 

 Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel i Državna 

geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zabok provest 

će ovu Odluku, odnosno navedenu komunalnu infrastrukturu upisati i evidentirati kao javno 

dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, 

OIB:39265120858. 
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 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke bit će evidentirana temeljem Geodetskog elaborata 

izrađenog u svrhu evidentiranja komunalne infrastrukture (GeoTAG d.o.o., Broj elaborata: 07-

01/2020). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

Točka 13. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Zipkica za zapošljavanje  

 jednog odgojitelja na određeno vrijeme 

Razmotren je Prijedlog odluke, obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić, te nakon toga 

Gradsko vijeće Grada  Zaboka, bez rasprave jednoglasno donosi Odluku: 

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

 povećanje broja djelatnika u odgojno-obrazovnoj 2019/2020 godini za jednog (trećeg) 

odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme – razdoblje od 21. travnja 2020. do 31. 

prosinca 2020. godine, 

 osiguravanjem novčanih sredstava za zapošljavanje jednog (trećeg) odgojitelja na 

određeno vrijeme za razdoblje od 21. travnja 2020. do 31. prosinca 2020.godine 

  II. Suglasnost za povećanje broja djelatnika iz točke I. ove Odluke daje se uslijed potreba 

za uključenjem djeteta s teškoćama  u razvoju  u redoviti program DV Zipkica, a kojemu je 

potrebna stalna pomoć i nadzor odrasle osobe. 

III. Dječji vrtić Zipkica je dužan osigurati potrebita sredstva u svom Financijskom planu. 

Grad Zabok će prema stvarnim potrebama a na temelju prijedloga Financijskog plana 

Dječjeg vrtića, u Proračunu osigurati sredstva za nesmetan rad DV Zipkica u povećanom 

kapacitetu, a vezano uz provođenje ove Odluke. 

IV. DV Zipkica dužan se pri zapošljavanju djelatnika pridržavati zakonske regulative, te 

izraditi prijedlog Rebalansa financijskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu. DV Zipkica 

dužan je postupak zapošljavanja novih djelatnika i ostale potrebne radnje provesti u rokovima 

koji će omogućiti nesmetani rad vrtića. 

Točka 14. 

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske za prosinac 2019. i siječanj 

2020. 

Isplata nije bilo te Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave jednoglasno sa 10 glasova za 

donosi sljedeće zaključke: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2019. godine. 

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

te Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2020. godine. 

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

Točka 15. 

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom u Gradu  

Zaboku - nadležnost za donošenje odluka – na znanje 

Zaključak Gradonačelnika se prima na znanje – o njemu se ne glasa. 

Točka 16. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Nataša Hlaban pita da li postoji mogućnost otvaranja prijelaza preko pruge kod Obrtničkog 

doma budući su građani nezadovoljni prometnom situacijom u Zaboku. 
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Gradonačelnik iznosi da je jučer trebao biti održan sastanak s članom Uprave HŽ infrastrukture, 

ali je isti odgođen radi gripe. Ne vjeruje da će se problem riješiti na zadovoljavajući način. 

Zatvaranje prijelaza je veći problem za pješake i osobna vozila no za teretni promet. Planiran je 

nathodnika za pješake i bicikliste. Danas je bilo u planu predstaviti Vijeću prometne redare ali 

jedan je obolio do gripe, pa se odgađa za narednu sjednicu. PU je zadovoljna uvođenje prometnih 

redara u posao. Problematika parkiranja moći će se rješavati novim parkirališnim  mjestima, npr. 

kod FINE, kod željezničkog kolodvora i uz jednu stranu Kolodvorsku ulicu i nada se da će se s 

HŽ-om moći riješiti parkiranje na lokaciji sadašnjem placa Komunalnog koje se polako zatvara 

jer nema prometa. 

Josip Horvatin predlaže da se sazove Odbor za promet kako bi razmotrio situaciju i 

utvrdio prijedloge za Gradsko vijeće. Napominje da pod hitno treba prometne znakove kod parka 

M. Prpića, kod Policije dići na višu razinu jer se prolaznici udaraju glavom u iste.  

Gradonačelnik napominje da su prometni redari dobili zadatak da snimaju situaciju na terenu 

kako bi se poboljšalo stanje na terenu. Žarko Ivančić napominje da je gornji dio grada pretrpio 

promjene jer građani jednostavno izbjegavaju taj dio grada tako da je uočen  znatan pad prometa 

na tržnici. Najveći problem je  zatvoren prijelaz kod Obrtničkog doma, a osim toga problem je i 

prometnica koja je trebala biti dvosmjerna. Predlaže da se pokuša napraviti pritisak na HŽ i 

nadležno Ministarstvo da se sporni prijelaz otvori. Rino Valec pita kako stojimo s lokacijama 

Wifi. Kruno Čačko iznosi da je za potrebe instalacije bežičnih pristupnih točki identificirano je 

12 interesnih točaka na području grada Zaboka  obzirom da je širenje WiFi signala ovisno o 

optičkoj vidljivosti antena koje prenašaju bežični signal. Zaprimili smo nekoliko  ponuda za 

izvođenje radova, sa troje su obiđene odabrane točke, prema ponuđačima će sa uputiti pozivni 

natječaj i odabrati najpovoljniji ponuđači.  

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća, Žarko Ivančić 

zaključuje sjednicu u 19,30 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže 

verifikacija Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 27. 2. 2020. 

godine. 

 

 

         Zapisničar                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                    Gradskog vijeća 

  Gordana Dugorepec                                                    Žarko Ivančić,oec.  

 

 


