




           REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZABOK 
Gradsko vijeće 

KLASA: 024-03/22-01/012 
URBROJ: 2140-6-2-22-2 
Zabok, 14. rujna 2022. 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 8. rujna 2022. godine u 
Gradskoj vijećnici s početkom u 17 sati.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka ima 13 članova. 
Prisutni: Dragutin Črnjević, predsjednik, Josip Horvatin i Mario Videk, potpredsjednik 

te članovi: Štefanija Kolar, Bojana Birač, Martina Repovečki, Krunoslav Kušan, Krešimir 
Končevski, Branko Sadaić, Žarko Ivančić, Petar Vrančić (stigao u 17.03 sati), Alen Gerek 
(stigao u 17.10 sati) i Robert Lež.  

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, Petra Vrančić Lež, osoba 
ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
javne potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog 
odjela za financije, Maja Šimunić, viša stručna suradnica za opće poslove u Uredu Grada, 
Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, 
Jelena Klanjčić, novinarka Zagorskog lista, Senka Susović, novinarka Radio Stubice, 
Kristijan Čosić, novinar TV ZAPAD -a. 

Zapisnik je vodila: Maja Šimunić. 

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pročitao je dopunu dnevnog reda, 
odnosno na glasovanje dao prijedlog da se 8. točka dnevnog reda Izbor ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta izostavi s dnevnog reda. 

Sa 11 glasova za točka 8. Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
izostavljena je s dnevnog reda.  

Nakon toga je predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević predložio da se na 
dnevni red stavi novi prijedlog Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta o imenovanju v.d. 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta. 

Sa 12 glasova za dodana je nova 8. točka Imenovanje v.d. ravnatelja Pučkog 
otvorenog učilišta Zabok.  

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pitao je ima li još tko kakvu dopunu 



dnevnog reda. Rečeno je da nema.  
 
Novi dnevni red dan je na glasovanje. Usvojen je s 12 glasova za te se započelo s 

radom po dnevnom redu sjednice. 
 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27.06.2022.  
2. 1.  Izvješće o početku mandata člana Gradskog vijeća Grada Zaboka Krešimira 
Končevskog  i prestanku mandata zamjeniku člana Žarku Ivančiću 
    2.  Izvješće o početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Zaboka Žarku 
Ivančiću i prestanku mandata članici Gradskog vijeća Grada Zaboka Nataši Hlaban 
    3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih 
političkih aktivnosti u 2022. godini 
3. Plavinka d.o.o., prethodna suglasnost na opće uvjete komunalne djelatnosti parkiranja   
4. Imenovanje trga u naselju Zabok 
5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, financiranje iznad minimalnih financijskih standarda  
6. Produženi boravak, suglasnost za zapošljavanje 
7. Gradska knjižnica K.Š.Gjalski, prethodna suglasnost za zapošljavanje 
8. Imenovanje v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 
9. Izvještaj gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 
10. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Zaboka, izmjena člana 
11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za 1.travnja do 30. 
lipnja 2022.  
12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.  
 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 
27. lipnja 2022. godine 
Za riječ su se javili nezavisni vijećnici Krešimir Končevski i Branko Sadaić traživši ispravke 
u zapisniku.  

Točka 2. 
PODTOČKA 1: Izvješće o početku mandata člana Gradskog vijeća Grada Zaboka 
Krešimira Končevskog i prestanku mandata zamjeniku člana Žarku Ivančiću 
Obrazloženje je dala predsjednica Mandatne komisije Bojana Birač. O ovoj se točki nije 
glasalo već je Izvješće samo dano na znanje članovima Gradskog vijeća.  
 
PODTOČKA 2: Izvješće o početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada 
Zaboka Žarku Ivančiću i prestanku mandata članici Gradskog vijeća Grada Zaboka 
Nataši Hlaban 
Obrazloženje je dala predsjednica Mandatne komisije Bojana Birač. O ovoj se točki nije 
glasalo već je Izvješće samo dano na znanje članovima Gradskog vijeća. 
 
Novi vijećnik Krešimir Končevski pozdravio je sve prisutne te rekao kako se nada da će svi 
zajedno raditi u interesu i za boljitak građana.  
 
Na sjednicu je stigao Alen Gerek.  



 
PODTOČKA 3: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2022. godini 
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Objasnila je kako se donošenje 
izmjene Odluke odnosi na izmjene članova Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova donijelo Odluku o izmjenama Odluke o 
raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2022. godini.  

 
Točka 3. 

Plavinka d.o.o., prethodna suglasnost na opće uvjete komunalne djelatnosti parkiranja 
Obrazloženje je dala direktorica Plavinke Sonja Horvat.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 12 glasova za i 1 suzdržanim donijelo je prethodnu 
suglasnost na opće uvjete komunalne djelatnosti parkiranja Plavinke d.o.o.  

 
Točka 4. 

IMENOVANJE TRGA U NASELJU ZABOK  
PODTOČKA 1: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku 
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Objasnila je kako je riječ o 
zajedničkoj inicijativi Regeneracije i ŠUDIGO -a da se imenuje novi trg. Objasnila je kako su 
zadovoljeni svi formalni uvjeti za imenovanje trga te da nema nikakvih troškova za pravne i 
fizičke osobe. 
Vijećnik Krešimir Končevski dao je prijedlog da se taj trg zove Osmi sekretar SKOJ – a. 
Predsjednik Gradskog vijeća rekao je kako je sada na dnevnom redu prijedlog o Trgu 
mladosti, a ovaj prijedlog nije.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 6 suzdržana donijelo je Odluku o 
dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku.  
 
PODTOČKA 2: Odluka o troškvima 
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Objasnila je kako je riječ o 
odluci koja se veže na prošlu odluku, a vezana je uz to da nema troškova u vezi provođenja 
Odluke o dopuni Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa  glasova 12 za i 1 suzdržanim donijelo Odluku o 
troškovima. 
 

Točka 5. 
Zagorska javna vatrogasna postrojba, financiranje iznad minimalnih financijskih 
standarda  
Obrazloženje je dao zapovjednik ZJVP -a, Dražen Sinković. Objasnio je kako se dosada ZJVP 
financirala iz minimalnih financijskih standarda te od nešto malo vlastitih prihoda od servisa 
aparata i vatrodojavnih aparata, no kako to više nije dovoljno za normalan rad, pa je potrebno 
dodatno financiranje svih suosnivača. O toj je temi održan i sastanak, na inicijativu 
gradonačelnika Ivana Hanžeka. Vijećnik Branko Sadaić pitao je kada će zaposlenici ZJVP 
dobiti regres, jer da ga u ovom trenutku još nisu dobili. Zapovjednik Sinković rekao je kako 
će se regres isplatiti čim počnu pristizati financijska sredstva suosnivača.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova  za donijelo odluku o financiranju 
Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda.  

 
 
 
 



Točka 6. 
Sufinanciranje troškova produženog boravka u OŠ K.Š. Gjalski Zabok 
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić objasnivši kako Grad sufinancira 
materijalna prava učiteljicama koje rade u produženom boravku, makar nije osnivač škole. 
Riječ je o sredstvima od oko pola milijuna kuna za tri učiteljice u produženom boravku.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova  za donijelo Odluku o sufinanciranju 
troškova produženog boravka Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u školskoj godini 
2022./2023. 

 
 

Točka 7. 
Gradska knjižnica K.Š. Gjalski Zabok, prethodna suglasnost za zapošljavanje  
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Rekla je kako je Knjižnica 
poslala zahtjev za dodatno zapošljavanje djelatnice na pola radnog vremena. Pročelnica je 
istaknula kako u su trenutno zaposlene dvije djelatnice na puno radno vrijeme, jedna na pola 
radnog vremena te jedna pripravnica na pola radnog vremena. S obzirom na otvaranje Kluba 
seniora, plan da se renovira Dječji odjel te planiranje dodatnih pojačanih aktivnosti, pojavila 
se i potreba za dodatnim zapošljavanjem. Nova bi djelatnica krenula s radom od 1. listopada 
2022. godine. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova za dalo prethodnu suglasnost za 
zapošljavanje Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski Zabok.  
 
 

Točka 8. 
Imenovanje v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok 

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pročitao je prijedlog Upravnog vijeća kako je 
predloženo da vršitelj dužnosti bude Branko Piljek. Alen Gerek javio se za raspravu i rekao 
kako ga interesira zašto bivši ravnatelj više nije prijedlog Upravnog vijeća. Obrazloženje je 
dao gradonačelnik Ivan Hanžek objasnivši kako u radu POU nema nikakvih pomaka već 
nekoliko godina. Rekao je da FOI 2024. napušta grad Zabok što je najnovija loša vijest u radu 
Pučkog otvorenog učilišta. Gradonačelnik je istaknuo da POU mora tražiti nove načine 
financiranja te da druga učilišta već odavno vrše prekvalifikacije za određena zanimanja te, 
primjerice, imaju škole stranih jezika, a mi ni to nemamo. Potreban je iskorak, rekao je 
gradonačelnik Ivan Hanžek dodajući kako će i po završetku re-GENERATORA biti potrebna 
suradnja s Pučkim otvorenim učilištem što je također veliki korak. Tihomir Vrančić je imati 
šansu dokazati se na novom radnom mjestu unutar PUO-a. Predsjednik Gradskog vijeća 
Dragutin Črnjević rekao je kako prijedlog za v.d. ravnatelja dolazi od strane zaposlenika te da 
su oni time zadovoljni. Za riječ se ponovno javio vijećnik Alen Gerek. Rekao je da je 
ravnatelj izabran 1997. godine, a danas je 2022. godina pa je to „pametnome dosta“. 
Nezavisni vijećnik Krešimir Končevski rekao je da ga kao gradskog vijećnika ne zanima što 
su se dogovorili zaposlenici već rad POU no pitao je postoje li uvjeti koje je Grad postavio 
pred dosadašnjeg ravnatelja te je li ih on nije izvršio. Pitao je i postoji li poslovni plan po 
kojem je ravnatelj trebao raditi. Bilo bi dobro kada se raspravlja o POU,  da je Tihomir 
Vrančić ovdje prisutan, istaknuo je vijećnik Končevski. Pitao je od kad je re GENERATOR 
dio plana Pučkog otvorenog učilišta, tko će raditi što i tko će sve to financirati. Predsjednik 
Gradskog vijeća rekao je da reGENERATOR još ne postoji pa je teško govoriti što će tko 
raditi, a što se tiče planova pitao je misli li za novog ili starog ravnatelja te je dodao da vijeće 
nema zadatak tko bi što trebao raditi u POU. Danas je tema, istaknuo je predsjednik GV 
Črnjević, izbor vršitelja dužnosti ravnatelja. Gradonačelnik Ivan Hanžek rekao je kako 
izvješće o radu danas nije tema. Pitanje je postavio i nezavisni vijećnik Žarko Ivančić rekavši 



da će podržati izbor Branka Piljeka, ali da je on bio u Upravnom vijeću POU i da je tada sve 
najbolje pričao pa mu je žao da se o Tihomiru Vrančiću priča ružno jer obnovio je i kino i 
formirao Galeriju. Gradonačelnik Ivan Hanžek odgovorio je da niti kino niti galeriju niti 
uređenje prostora FOI -a nije inicirao ravnatelj nego Grad i Gradonačelnik. Predsjednik 
Gradskog vijeća Dragutin Črnjević zahvalio je Tihomiru Vrančiću na dosadašnjem radu te 
rekao kako će on podržati izbor Branka Piljeka. Za riječ se javio Alen Gerek i rekao da se 
izvrću teze i da se sigurno nisu Branko Piljek i Tihomir Vrančić dogovorili da jedan drugoga 
zamijeni. Istaknuo je da je Tihomir Vrančić više od 20 godina ravnatelj pa mu nije jasno kako 
je svima trebalo toliko godina da se shvati da „nema pomaka“.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova za donijelo Odluku o imenovanju v.d. 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok.  

                                                                     Točka 9.  
                Izvještaj gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 
Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 6 suzdržana usvojilo Izvještaj 
gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.  

Točka 10. 
Povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Zaboka, izmjena člana 
Obrazloženja nisu davana budući da je izmjena bila vidljiva iz prijedloga.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno s 13 glasova za donijelo rješenje o 
izmjeni člana  Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Zaboka.  

Točka 11. 
Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. 
travnja do 30. lipnja 2022. godine 
Isplata nije bilo pa nije bilo ni obrazloženja, kao ni rasprave.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 13 glasova za donijelo Izvještaj gradonačelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine.  

Točka 12. 
Vijećnička pitanja i odgovori 

Prvi je pitanja postavio nezavisni vijećnik Krešimir Končevski te je za njih zatražio 
pismeni odgovor. Pitanja su bila:  

1. Planira li se rasvjeta kod kapelice Josip radnik, prema Rafajima – u Dubravi Zabočkoj
2. Kad se planira krpanje asfalta u Srijetku
3. Planira li se izgradnja mosta preko Krapine u Špičkovini ili obnova postojećeg
4. Cesta prema Hercegu, navodno da nije privatna nego gradska cesta te dugo čeka

popravak
5. Špičkovina, rasvjeta na školskom igralištu
6. Kako je riješen priključak na sjenici na Gmajni ( kako je riješena struja i gdje je

priključni ormarić)

Pitanje je postavio i nezavisni vijećnik Žarko Ivančić: 



      1. Aglomeracija – izostavljen Repovec, Tisanić Jarek i Prosenik zašto nisu ušla. 
      2. Vodovod također – cesta se raskopa i ne pokrpa se.  
     3. Nogostup prema Repovcu, to je u planu za ovu godinu.  
     4. Mladi čovjek je napravio kuću na brijegu, fali mu 50 metara ceste, a ma i obrt – dr. 
Fotivec    
 
Pitanja je postavio i HDZ – ov vijećnik Petar Vrančić: 

1. Prijelaz kod Šode – raskrižje 
2. Produženi boravak – je li predviđeno i u Martinišću (ima zainteresiranih roditelja) 
3. Aglomeracija  - od Horvateka raskopano, pa kad se planira sanacija 

 
 
Branko Sadaić postavio je pitanje vezano uz vrtić, odnosno proširenje o kojem je pričano na 
prošloj sjednici. Rečeno je kako je u tijeku izmjena odluke koja će omogućiti da se djeca 
upisuju u vrtiće izvan grada Zaboka, ali uz gradsko sufinanciranje. Isto tako, gradonačelnik 
Ivan Hanžek rekao je kako su u tijeku dogovori oko proširenja za još jednu skupinu na 
prostoru višenamjenske dvorane te je najavio kako će, zbog povećanja svih cijena doći i do 
povećanja ekonomske cijene vrtića kada se naprave detaljne analize povećanja troškova. 
Predsjednik Gradskog vijeća rekao je kako koristi priliku da sada kada je tu direktorica 
Plavinke Sonja Horvat pita čija je odluka bila da sprovodi ljeti budu u 15 sati. Direktorica 
Plavinke Sonja Horvat istaknula je kako je riječ o zajedničkom dogovoru između svih 
uključenih, dakle župnika, grada i Plavinke te da će se iduće godine pristupiti pronalaženju 
boljeg i adekvatnijeg rješenja za ljetne mjesece.   
 
 
 
 
Zapisničar PREDSJEDNIK 
Maja Šimunić  Gradskog vijeća  
 Dragutin Črnjević  
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REPUBLIKA HRV ATSKA 

KRAPI NSKO-ZAGORSKA ZUP ANIJA 
GRAD ZABOK 
Gradonacelnik 

KLASA: 363-02/22-01/019 
URBROJ: 2140-6-5/5-22-2 
Zabok, 25.03.2022. 

GRADSKOM VIJECU GRADA ZABOKA 

Predmet: Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3 
lzvjesce o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu 

Sukladno clanku 69. stavku 4. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine" br. 
84/21.) davatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada duzan je o svom radu podnijeti 
lzvjesce o radu predstavnickom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ozujka tekuce 
godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga ministarstvu nadleznom za zastitu 
okolisa. Obrazac Izvjesca o radu objavljuje se na mreznoj stranici ministarstva nadleznog za 
zastitu okolisa. 

Tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o. dostavila je Izvjesce o radu davatelja javne usluge 

za 2021. godinu. Izvjesce o radu davatelja javne usluge daje se u prilogu. 

Slijedom iznijetog predlaze se Gradskom v11ecu Grada Zaboka da razmotri 
lzvjesce o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu koje je dostavila tvrtka Komunalno

- Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, te da donese Zakljucak u tekstu kako slijedi:

,,Povodom razmatranja lzvjesca o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu koje je 
dostavila tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, a na temelju clanka 69. 
stavku 4. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine" br. 84/21.) i clanka 31. Statuta 
Grada Zaboka (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije" br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20.
procisceni tekst, 15/21. i 28/21.-procisceni tekst), Gradsko vijece Grada Zaboka na svojoj _. 
sjednici odrzanoj dana _. ___ 2022. godine, donosi sljedeci 

Z AKLJUCAK 

I. Gradsko vijece Grada Zaboka prima na znanje Izvjesce o radu dav,atelja javne 
usluge za 2021. godinu koje je podnijela tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV 
trg 3. 

II. lzvjesce iz tocke I. ovog Zakljucka daje se u prilogu ovog Zaklj
sastavni dio." 
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