
KLASA: 021-05/20-01/014 
URBROJ: 2197/01-02-20-7 

SKRAĆENI  ZAPISNIK 
 

sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 26. lipnja 2020. u Gradskoj galeriji 
s početkom u 17:30 sati. 

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

Odsutni članovi: Zoran Bunčec, Branko Piljek i Nataša Hlaban. 
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,  Mladen Golubović i Branko Rešetar prometni redari, Rajko Turk, direktor tvrtke 
Komunalno-Zabok d.o.o., Branka Vrbanec, ravnateljica Gradske knjižnice K.Š. Gjalski, Tihomir 
Vrančić, ravnatelj Otvorenog pučkog učilišta Zabok, Dražen Sinković, predsjednik Vatrogasne 
zajednice Grada Zaboka, Vlado Bužanić, direktor tvrtke MARKIVA PROJEKT d.o.o., iz 
Zagreba, Ivana Hržica, novinarka Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka 
Susović, novinarka Radio Stubice, Nenad Kralj, novinar Mreže TV. 

 Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Predsjednik Gradskog vijeća  je predložio  dopunu dnevnog reda točkom 15. koja glasi 
15. Projekt „BRZO - Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“, prijedlog odluke o sklapanju  
       ugovora  
Točka pitanja i prijedlozi postaju točkom 16. 
Dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena sa 12 glasova za. 
Dnevni red s usvojenom dopunom jednoglasno sa 12 glasova je usvojen, te jednoglasno utvrđen 
sljedeći  

D n e v n i     r e d 
 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15. 6. 2020., 
2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2020.: 
    1) Prijedlog  odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2020. i projekcija    
        za 2021. i 2022.,  
    2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku  
        za 2020.. 
    3) Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u  
        Gradu Zaboku za 2020., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu  
        Zaboku za 2020., 
    5) Prijedlog I. izmjena javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2020., 
    6) Prijedlog I. izmjena Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020., 
3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2019., 
4. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ Izvješće o radu za 2019., 
5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2019., 
6. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2019., 



 2 

7. Sanacija odlagališta otpada Gubaševo u Zaboku - nastavak sanacije, 
8. Projekt izgradnje podvožnjaka ispod željezničke pruge, te izgradnje kružnog toka u Zaboku – 
    prijedlog odluke, 
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, 
10. Dječji vrtić Zipkica – suglasnost za korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće, 
11. Dječji vrtić Zipkica – davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje, 
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o društvenim domovima Grada Zaboka, 
13. Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici - odluka o 
      proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi, 
14. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj i svibanj 2020., 
15. Projekt „BRZO - Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“, prijedlog odluke o sklapanju  
       ugovora  
16. Vijećnička pitanja i odgovori. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 
15. 6. 2020. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi te je isti verificiran.  

Točka 2. 
 Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2020.: 
    1) Prijedlog  odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2020. i projekcija    
        za 2021. i 2022.,  
    2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku  
        za 2020.. 
    3) Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u  
        Gradu Zaboku za 2020., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu  
        Zaboku za 2020., 
    5) Prijedlog I. izmjena javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2020., 
    6) Prijedlog I. izmjena Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020. 
 
Obrazloženje pod podtočkom 1) dala  je pročelnica Upravnog odjela za financije  Marija 
Sinković, a za prijedloge izmjena i dopuna programa pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe Nenad Miletić. Marija Sinković je napomenula da Proračun sada 
iznosi 74,2 milijuna kuna, smanjen je za otprilike 3 posto u odnosu na planirani.Osnovni razlog 
izmjene proračuna je osiguravanje nesmetanog rada proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 
Zipkica zbog njegovih smanjenih prihoda. U proračun je uvršten i višak prihoda iz prošle godine 
koji je bio predviđen u iznosu do 4,5 milijuna kuna, no kako su izostale pomoći iz državnog 
proračuna, odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja on sada iznosi 2, 8 milijuna kuna, a višak je 
uvršten u poslovanje u narednom razdoblju. Napomenula je da će izmjena i dopuna proračuna biti 
još jer se u budućem razdoblju očekuju smanjeni prihodi gradskog proračuna. Nenad Miletić je 
detaljno obrazložio svaku izmjenu i dopuni programa. Značajnije promjene su kod slijedećih 
projekata: Sanacija odlagališta otpada planiran je u iznosu od 305.000,00 Kn. Projekt 
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podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada od čega je će 
planirani iznos rashoda u visini od 60% financirati Grad, dok je za preostalih 40% predviđeno 
planirano financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nadalje,  povećanje u 
iznosu od 241.000,00 Kn planirano je kod Prostorno planske dokumentacija za izradu 
dokumentacije vezano uz analizu prostorno planskih podataka i urbanističko - arhitektonski 
projekt za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka željezničkom prugom. Sredstva su 
planirana za potrebne izmjene prostorno-planske dokumentacije. Projektom modernizacije i 
elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić – Zabok ukinut 
je željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) u stacionaži 23+645,07 (kod Obrtničkog doma). 
Ukidanjem navedenog prijelaza ograničena i otežana je prometna povezanost  između „starog“ i 
„novog“ dijela grada gdje se intenzivno razvijaju nove građevine (autobusni kolodvor, gimnazija, 
srednja škola, trgovački centri i sl.). Izgradnjom podvožnjaka ispod željezničke pruge i  kružnog 
toka u Kolodvorskoj ulici omogućila bi se funkcionalnija i sigurnija prometna povezanost grada. 
Za realizaciju predmetnog projekta potrebno je izraditi analizu prostorno planskih podataka i 
urbanističko-arhitektonski plan (projekt) za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka. 
Temeljem izrađene analize i urbanističko-arhitektonski plana (projekt) pristupit će se izradi 
idejnog građevinskog projekta. Rashodi aktivnosti: Organiziranje i provođenje zaštite i 
spašavanja povećani su za iznos od 200.000,00 Kn, a povezani su sa rashodima nastalim uslijed 
epidemije virusa COVID-19 (troškovi goriva, nabave medicinske opreme i dezinficijensa, 
zaštitne opreme, računalne opreme i sl.).  Za navedene je rashode planirana pomoć iz Europskog 
socijalnog fonda. Značajnije smanjenje rashoda planirano kod gradnja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture i to u iznosu od 1.351.000,00 Kn. Smanjenje je planirano obzirom na 
definiranje statusa realizacije projekata,  prioritete  i raspoloživost pojedinih vrsta prihoda, te 
predviđenu realizaciju aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata.  
U raspravi su učestvovali: Franjo Jadek, koji napominje da nije u redu da se štedi na vrtiću, te 
ponovo pita kad možemo očekivati prometnu studiju, obzirom na osigurana sredstva za istu.   
gradonačelnik, Ivan Hanžek obrazlaže da se ne štedi na vrtiću ali isti  zbog okolnosti 
privremenom zatvaranju vrtića zbog epidemije virusa COVID -19 imao smanjene troškove na 
hranu i dr. budući je bio zatvoren. Žarko Ivančić, predlaže da se konačno iznađe zemljište za 
izgradnju dječjeg igrališta u Bregima Zabočkim. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka  sa 9 glasova za i tri suzdržana glasa donosi 
1) Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2020. i projekcija   za 2021. i 
2022. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  sa 9 glasova sa i tri suzdržana glasa donosi 
2)I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2020. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  sa 9 glasova sa i tri suzdržana glasa donosi 
3) I. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u  
Gradu Zaboku za 2020. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  sa 9 glasova sa i tri suzdržana glasa donosi 
4) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu  Zaboku za 2020. 
 
Gradsko vijeće Grada Zaboka  sa 9 glasova sa i tri suzdržana glasa donosi 
5) I. izmjene javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2020. 
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Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi    
 6) I. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020. 
 

 
Točka 3. 

Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2019. 
Obrazloženje uz  Izvješća je dao ravnatelj Tihomir Vrančić, a u raspravi su učestvovali Žarko 
Ivančić, Franjo Jadek i Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za 
i tri suzdržana glasa 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 2019. godinu, a u kojima su 
iskazani:  

 - ukupni prihodi u iznosu od 2.085.864 Kn  
 - ukupni rashodi u iznosu od 2.082.028 Kn  
 - višak prihoda u iznosu od 3.836 Kn 

II. Financijska izvješća kao i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 
2019. godinu usvojilo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na svojoj     12. sjednici, 
održanoj dana 27. veljače 2020. godine. 
III. Izvješće o radu i Financijska izvješća „Pučkog otvorenog učilišta Zabok“ za 2019. godinu 
daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.   

Točka 4. 
Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ Izvješće o radu za 2019. 

Obrazloženje uz Izvješće je  dala ravnateljica Branka Vrbanec. U raspravi je učestvovao 
Gradonačelnik koji iznosi da postoji mogućnost kupnje poslovnog prostora uz gradsku knjižnicu. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 12 glasova za donosi sljedeći 
Zaključak: 
 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka  p r i h v a ć a  Izvješće o radu Gradske knjižnice 
«Ksaver Šandor Gjalski» iz Zaboka, S. Radića 1 za 2019. godinu, dok su podatci iz 
financijskih  izvještaja za 2019. godinu uključeni u Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju 
Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 II. Izvješće o radu Gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski» za 2019. godinu daje se u 
prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.        

Točka 5. 
Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2019. 

Obrazloženje uz Izvješće dao je zapovjednik Dražen Sinković, koji zahvaljuje na dodatnim 
sredstvima i dodijeljene zahvalnice za uspješno provođenje mjera Stožera civilne zaštite Grada 
Zaboka. Žarko Ivančić pohvaljuje rad vatrogasaca i uspješno provođenje mjera Stožera CZ. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o radu i poslovanju za 2019. 
godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe iz Zaboka, Trg Dragutina Domjanića 1, dok su 
podatci iz financijskih izvještaja za 2019. godinu uključeni u Odluku o godišnjem izvještaju o 
izvršenju Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 
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II. Upravno vijeće Zagorske javne vatrogasne postrojbe na svojoj 9. sjednici održanoj 
dana 25. veljače 2020. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Završnog financijskog računa za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine kao i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu 
i poslovanju za 2019. godinu.  

III. Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu zajedno sa Odlukom Upravnog vijeća o 
prihvaćanju istog kao i Odlukom o prihvaćanju završnog financijskog računa daju se u prilogu 
ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.    

Točka 6. 

Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2019. 

Obrazloženje uz Izvješće je dao direktor Rajko Turk, obrazlažući kompletnu problematiku 
selektivnog prikupljanja odvoza otpada, cijene komunalne usluge, zelenih otoka, otkupa korinog 
otpada, održavanja deponije i potrebe razgovora o korekciji cijene zbrinjavanja otpada jer se 
može očekivati gubitak radi povećanih troškova. Franjo Jadek pota zbog čega Zabok nema 
reciklažno dvorište, npr. nema lokacije za odvoz šute i sl. i naglašava da je protiv povečanja 
cijene zbrinjavanja otpada. Gradonačelnik  iznosi da se pokazalo lošim da svako naselje ima 
svoje reciklažno dvorište. Josip Horvatin iznosi da se vidi napredak u odvajanju otpada ali da 
građane treba educirati. Žarko Ivančić se nadovezuje promjerom koliko građani nedisciplinirani – 
u kontejner u njegovoj blizini građani dovoze baš sve i svašta. Nevenka Gregurić predlaže da 
obračunska jedinica za odvoz ne bude 120. litara već 60 za manja ili samačka domaćinstva. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za (Ernest Oremuš je 
zbog drugih obaveza napustio sjednicu) 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 2019. godinu, a u kojima su 
iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 7.992.472,22 Kn,  
 - ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 7.563.404,34 Kn,  
 - dobit nakon oporezivanja u iznosu od 320.601,48 Kn. 
 II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština društva 
na svojoj 7. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2020. godine.   
 Ujedno je Skupština društva donijela Odluku o rasporedu dobiti za 2019. godinu, 
sukladno kojoj će se dobit nakon oporezivanja u cijelosti rasporediti u zadržanu dobit u 2020. 
godini. 

III. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju društva za 2019. godinu, te Odluke skupštine 
društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 

 
Točka 7. 

Sanacija odlagališta otpada Gubaševo u Zaboku - nastavak sanacije 
Obrazloženje uz prijedlog odluke je dao  pročelnik Nenad Miletić, te nakon toga Gradsko vijeće 
Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi sljedeću Odluku: 
 I. Grad Zabok nastavlja aktivnosti na projektu sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog 
otpada Gubaševo u Zaboku. 
 II. U sklopu nastavka aktivnosti na projektu sanacije Grad Zabok uputit će Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zamolbu za sklapanje dodatka postojećeg Ugovora za 
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sanaciju, kojim će se ugovoriti sufinanciranje projektne dokumentacije sanacije od strane Fonda i 
Grada.  
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na sklapanje predmetnog dodatka Ugovoru sa 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 III. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe pokrenut će aktivnosti 
potrebne za izradu projektne dokumentacije sanacije i ishođenje akata za građenje. 
 IV. U Proračunu Grada Zaboka osigurat će se potrebna sredstva za projektnu 
dokumentaciju i ishođenje akata za građenje. 
 V. Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Gradskog vijeća Grada Zaboka 
KLASA:363-01/11-01/02 URBROJ:2197/01-02-14-28 od 16. rujna 2014. godine. 
 VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Točka 8. 
Projekt izgradnje podvožnjaka ispod željezničke pruge, te izgradnje kružnog toka u 
Zaboku – prijedlog odluke 
Nenad Miletić je dao obrazloženje uz prijedlog odluke - Grad Zabok je željezničkom prugom 
Zaprešić-Zabok podijeljen na dva dijela. Projektom modernizacije i elektrifikacije željezničke 
pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić – Zabok ukinut je željezničko-cestovni 
prijelaz (ŽCP) u stacionaži 23+645,07 (kod Obrtničkog doma). Ukidanjem navedenog prijelaza 
ograničena i otežana je prometna povezanost  između „starog“ i „novog“ dijela grada gdje se 
intenzivno razvijaju nove građevine (autobusni kolodvor, gimnazija, srednja škola, trgovački 
centri i sl.). Izgradnjom podvožnjaka ispod željezničke pruge, te kružnog toka u Kolodvorskoj 
ulici omogućila bi se funkcionalnija i sigurnija prometna povezanost grada.Za realizaciju 
predmetnog projekta potrebno je izraditi analizu prostorno planskih podataka i urbanističko-
arhitektonski plan (projekt) za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka. Temeljem 
izrađene analize prostorno planskih podataka i urbanističko – arhitektonskog plana (projekta) 
pristupit će se izradi idejnog građevinskog projekta. Za navedene aktivnosti planiraju se sredstva 
Proračunom Grada Zaboka za 2020. godinu. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi sljedeću Odluku: 
U svrhu funkcionalnije i sigurnije prometne povezanosti grada Zaboka Gradsko vijeće Grada 
Zaboka utvrđuje potrebu izgradnje podvožnjaka ispod željezničke pruge, te izgradnje  kružnog 
toka u Kolodvorskoj ulici u Zaboku. 
I. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na poduzimanje svih radnji, u okviru svojih 

ovlasti, za realizaciju projekta izgradnje podvožnjaka ispod željezničke pruge, te 
izgradnje kružnog toga u Kolodvorskoj ulici u Zaboku. 

 
II. Proračunom Grada Zaboka osigurat će se sredstva za: 

- izradu analize prostorno planskih podataka i izradu urbanističko-arhitektonskog 
plana (projekta) za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka željezničkom 
prugom i 
-  izradu idejnog građevinskog projekta za izgradnju podvožnjaka ispod željezničke 
pruge, te kružnog toka u Kolodvorskoj ulici u Zaboku. 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
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Prijedlog odluke obrazložila je Natalija Gretić. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka 
jednoglasno sa 11 glasova za donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika, kako slijedi: 

Članak 1. 
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“ br. 21/10. i 60a/19.) iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi: 
 

„Članak 1.a 
Riječi i pojmovni sklopovi koji su korišteni u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, 

odnose se jednako na muški i ženski rod.“. 
Članak 2. 

U članku 3., u Tablici kod Radnih mjesta III. kategorije riječi „administrativni tajnik 
gradonačelnika“ zamjenjuju se riječima: „administrativni tajnik“. 

 
Točka 10. 

Dječji vrtić Zipkica – suglasnost za korištenje poslovnog prostora u PŠ Martinišće 
Prijedlog odluke smo primili uz poziv, a obrazloženje će dati pročelnica Natalija Gretić. Nakon 
toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi sljedeću 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. 
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 11. 
Dječji vrtić Zipkica – davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

Obrazloženje je dala Natalija Gretić.  Rino Valec ističe da je na burzi rada manjak odgojiteljica. 
Jadek Franjo predlaže da Otvoreno pučko učilište  organizira edukaciju za odgojiteljice. 
Gradonačelnik ističe da se obzirom na potrebe planira otvaranje vrtićke grupe na novoj lokaciji. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi sljedeću Odluku: 

 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica za 
zapošljavanje na određeno vrijeme, od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.: 

- dva odgojitelja za jednu novu odgojno-obrazovnu skupinu u matičnom objektu u Zaboku 
- trećeg odgojitelja za rad u odgojno-obrazovnoj skupini s djetetom s posebnim 

potrebama.  
 Suglasnost za povećanje broja radnika daje se uslijed potrebe proširenja kapaciteta i 
približavanja odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
 II. Dječji vrtić dužan je planirati sredstva potrebna za zapošljavanje iz točke I. ove 
Odluke. 
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  Točka 12. 
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o društvenim domovima Grada Zaboka 
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Obrazloženje je dala Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 
glasova za donosi Odluku o dopuni odluke o društvenim domovima Grada Zaboka, kako 
slijedi: 

Članak 1. 
 U Odluci o društvenim domovima Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ br. 59/19.), u Popisu društvenih domova Grada Zaboka koji je sastavni dio Odluke 
dodaje se društveni dom kako slijedi: 
 

NAZIV ADRESA OSNOVNA NAMJENA 
Društveni dom Plavinka Hum Zabočki 14 A Društvena 

 
Članak 2. 

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

Točka 13. 
Evidentiranje gradske komunalne infrastrukture u katastru i gruntovnici - odluka o 
proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi 
Obrazloženje je dala Natalija Gretić. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 
glasova za donosi  Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi, kako slijedi: 

Članak 1. 
 Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava se komunalna infrastruktura: 
- Lug Zabočki, zemljište za sport i rekreaciju, oznake kčbr. 8466 k.o. Zabok (odgovara kčbr. 
3094 k.o. Zabok), površine 2350 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: 52-
03/2020). 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 

Točka 14. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj i svibanj 
2020. 
Žarko Ivančić iznosi da isplata nije bilo, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno 
sa 11 glasova za donosi Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2020. godine. 

II. Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
Točka 15. 
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Projekt „BRZO - Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“, prijedlog odluke o sklapanju 
ugovora 

 Obrazloženje uz prijedlog Odluke i Ugovor dao je  Kruno Čačko ( uz prezentaciju 
projekta)- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv 
u modalitetu trajnog Poziva za Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb. Grad 
Zabok podnio je prijavu na Poziv prvog dana otvorenja poziva – 10. rujna 2019. godine projekta 
„BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“. Partner Gradu Zaboku u okviru navedenog 
projekta je Grad Oroslavje. Predmetni projektni prijedlog prošao 2. fazu (administrativna 
provjera) i treću fazu da predmetni projektni prijedlog udovoljava svim zahtjevima ocjenjivanja 
kvalitete te se upućuje u sljedeću fazu postupka  - donošenje Odluke o financiranju. Dana 25. 
lipnja 2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo je gradu 
Zaboku Odluku o financiranju projektnog prijedloga temeljem koje se Gradu Zaboku se 
dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 8.000.000,00 HRK. Grad Zabok prijavio je projekt u 
ukupnoj vrijednosti od 14.262.985,79 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 13.734.610,79 kuna 
sukladno natječaju definiranim prihvatljivim troškovima. Od navedenih troškova na Grad Zabok 
se odnosi 11.847.547,54 kuna dok se na Grad Oroslavje odnosi iznos od 1.887.063,25 kuna. 
Nakon provjere prihvatljivosti ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 13.716.250,79 kuna. 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji će biti 
dodijeljeni Gradu Zaboku kao korisniku iznosi 8.000.000,00 kuna, što je najviši mogući iznos 
sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Grad Zabok kao 
korisnik prema projektnom prijedlogu obvezan je sufinancirati 5.734.610,79 kuna (od čega na 
Grad Zabok otpada 4.944.521,18, a na Grad Oroslavje 790.089,61 kn). Korekcijama projektne 
prijave od strane nadležnih tijela navedeni iznos smanjen je na 5.716.250,79 kuna. Opći cilj 
projekta je povećanje kvalitete kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjenje 
zagađenje i devastacija okoliša, povećanje sigurnosti te razvoj društveno-prihvatljivog oblika 
prometa. Razdoblje provedbe Projekta je od 18. srpnja 2020. do 18. srpnja 2022. godine. 

Gradonačelnik pokazuje na slici rutu biciklističke staze, Zabočka dionica imati biciklistički most 
preko rijeke Krapine te most u samome gradu gdje će prelaziti postojeću željezničku prugu, a 
spajat će gradske ulice Matije Gupca i Ksavera Šandora Gjalskog. Ide  preko parka ispred zgrade 
ZIvta skreće lijevo prema pekari Zaboky i spušta se iza kotlovnice na parkiralište. Najveći projekt 
za Zabok su  dva mosta. Oroslavska dionica počinje na liniji razgraničenja dva grada, a završava 
na autobusnom kolodvoru u Oroslavju u Ulici Andrije Gredičaka. Franjo Jadek zabrinut je da 
cijena mosta neće biti veća od planirane. Nenad Miletić obrazlaže izgradnju dionice po fazama 
izgradnje, pet je dionica i svaka ima procijenjenu vrijednost. Žarko Ivančić iznosi da nije protiv 
projekta ali je mišljenja kako se Grad ne bi trebao upuštati u megalomanski projekt pored drugih 
gradskih potreba te da Gradu to nije prioritet i zato će biti suzdržan. Grad će za realizaciju projekta 
morati uzeti kredit a situacija s ostvarenjem prihoda gradskog proračuna neće biti dobra zbog 
corone i problema u gospodarstvu. Osim toga, isti će trebati održavati. Gradonačelnik napominje 
da je  ovo prilika koja se ne propušta, odnosno 8 milijuna kuna bespovratnih sredstva koje ćemo 
dobiti, vjerojatno nećemo imati priliku dobiti. Za ta sredstva 'grebali' su se veći gradovi u sklopu 
Urbane aglomeracije Zagreb čiji je Zabok član. Osim toga projekt  je vezan i na prometnu studij. 
Na taj bi način bi se u budućnosti znatno rasteretio  promet u gradu. Što se tiče kredita, uzet je i za 
gospodarsku zonu pa se isplati i koji je otplaćen u trećem mjesecu ove godine, bitno je utvrditi ratu 
otplate da ne bude prevelika. Rino Valec podržava projekt i mišljenja je da će lijepo izgledati i biti 
atraktivan za sve posjetitelje Zaboka. Zoran Krajačić komentira da će građani puno lakše dolaziti 
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u ovaj dio grada bez prelaska preko pruge. Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 
glasova za i dva suzdržana glasa donosi Odluku o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. 
KK.07.4.2.18.0001 „BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“, 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.07.4.2.18.0001 za projekt „BRZO – Biciklistička ruta 
Zabok-Oroslavje“ (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 16. 
Vijećnička pitanja i odgovori 
Nenad Miletić iznosi da su odgovori na pitanja dana u pisanoj formi u materijalima. 
Vlado Bužanić iz tvrtke Markiva projekt d.o.o. je predstavio do sad napravljeno u prometnoj 
studiji grada Zaboka. Prometna studija treba sadržavati:Pregled osnovnih elemenata analize 
postojećeg stanja s istraživanjima, analizu postojećeg stanja, analizu postojećeg stanja mobilnosti 
i prijedlog razvoja scenarija,  prijedloge rješenja s razradom plana održive mobilnosti itd. 
Posebno je pohvalio projekt biciklističke rute Zabok – Oroslavje (BRZO) koji uspostavlja 
modernu i održivu biciklističku infrastrukturu između dva grada. Osim toga povezuje dva 
odvojena dijela grada, znatno poboljšava promet građana unutar grada i ovaj projekt svakako 
treba podržati. Sada nema odgovarajuće komunikacije između ova dva dijela grada  i svakako 
treba gledati rješenja za budućnost, za 20 i više godina. Bitno je da je rađena simulacija gustoće 
prometa. Zatvaranjem prijelaza kod Obrtničkog doma dolazi do gužve i zastoja u prometu, pa je 
rađena simulacija da se ulica M. Gupca pretvori u jednosmjernu ulicu. Podvožnjak je prioritet je 
broj jedan za vozila, a nadvožnjak prioritet za građane. Bojana Birač podržava projekt BRZO s 
napomenom da bicikliranje u porastu u cijelom svijetu i bit će sve popularniji, svakako treba 
gledati  koje će potrebe stanovništa biti u budućnosti a ne samo kakvo je stanje danas. 
Gradonačelnik napominje da će naredne godine situacija u Zaboku biti bitno drugačija u 
prometu. Nadalje u raspravi je učestvovao Rino Valec, Mario Videk, Žarko Ivančić. Nakon toga 
Nenad Miletić je predstavio vijećnicima prometne redare Mladena Golubovića i Branka Rešetara. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća, Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 21.00 sati. Akti donijeti na 
ovoj sjednici su izvršeni pa se predlaže verifikacija Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Zaboka od 26. 6. 2020. godine. 
 
         Zapisničar                             PREDSJEDNIK 
                                                                                                    Gradskog vijeća 
  Gordana Dugorepec                                                    Žarko Ivančić,oec.  
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