




KLASA: 024-03/22-01/006 

URBROJ: 2140-6-3/2-22-2 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 15. ožujka 2022. godine u 
Gradskoj galeriji s početkom u 17:00 sati. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka ima 13 članova. 

Prisutni: Dragutin Črnjević, predsjednik, Josip Horvatin i Mario Videk, 
potpredsjednici, te članovi: Martina Repovečki, Štefanija Kolar, Bojana Birač, Krunoslav 
Kušan, Nataša Hlaban, Branko Sadaić i Robert Lež (10 članova).  Alen Gerek priključio se u 
17. 15 sati . 

Odsutni: Petar Vrančić i Žarko Ivančić (opravdano).  

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, pročelnica Upravnog odjela 
za EU fondove i strateške projekte Valentina Đurek,  pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i javne potrebe Nenad Miletić, pročelnica Ureda Grada Natalija 
Gretić, pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Sinković, samostalni upravni referent 
u Uredu Grada Kruno Čačko, viša stručna suradnica za opće poslove Maja Šimunić,  Ivan 
Kovačić, novinar Zagorskog lista, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović, 
novinar Radio Stubice, Maja Kuzel, novinarka TV ZAPAD. 

Zapisnik je vodila: Maja Šimunić.  

Dnevni red je usvojen većinom glasova sa 10 glasova za te je utvrđen sljedeći  

 

D N E V N I  R E D 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 26.1.2022.,  

2. 1.) Izvješće o radu Savjeta mladih u 2021. godini 

    2.) Program rada Savjeta mladih u 2022. godini, 

3. 1.) Suglasnost na izmjene Statuta Gradske knjižnice K. Š. Gjalski, 

    2.) Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K. Š. Gjalski, 

4. Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika u Pučkom učilištu, 

5. Suglasnost za kreditno zaduženje Zagorskog vodovoda d.o.o.,  

6. Pristupanje Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, 

7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021.,   

8. Društveni dom DVD – a Pavlovec Zabočki, sklapanje aneksa ugovora o korištenju, 



9. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zaboka,  

10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda u 
2021., 

11. Zamjena člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka,  

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.  

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi.  

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  

Nije bilo primjedbi, zapisnik je verificiran jednoglasno.  

 

Točka 2. 

PODTOČKA 1: Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu 

Obrazloženje je dala predsjednica Savjeta mladih Mihaela Visinski rekavši kako je 
novi saziv konstituiran 15. veljače 2021. godine te da je korona znatno utjecala na broj 
aktivnosti koje su se mogle organizirati. Ipak, Savjet mladih organizirao je radionice, članovi 
su polazili brojne edukacije, a u rujnu 2021. godine organizirana je i vrlo uspješna likovna 
kolonija u reGARDENU. Također, Savjet mladih sudjelovao je u izradio murala u Ulici 
mladih vezanog uz certifikat 'Grad za mlade' te je krajem godine nabavljen promotivni 
materijal koji je i podijeljen gradskim vijećnicima.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za prihvatilo Izvješće o 
radu Savjeta mladih za 2021. godinu.  

PODTOČKA 2: Program rada Savjeta mladih za 2022. godinu 

Obrazloženje je dala predsjednica Savjeta mladih Mihaela Visinski. Rekla je kako je u 
planu organiziranje radionica vezanih uz mentalno zdravlje djece i mladih te brojne druge 
aktivnosti. Naglasila je kako se već razgovaralo s djelatnicima grada o poboljšanju kriterija za 
stipendiranje. Također, predsjednica Savjeta mladih pozvala je vijećnike da se uključe svojim 
prijedlozima u njihov rad s pitanjima, prijedlozima i komentarima.  

 Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za prihvatilo Program 
rada Savjeta mladih za 2022. godinu.  

Točka 3. 

PODTOČKA 1: Suglasnost na izmjene Statuta Gradske knjižnice K. Š. Gjalski Zabok  

Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Rekla je kako se izmjene 
odnose na zadnje izmjene Zakona o ustanovama gdje je naglasak stavljena na javnost rada ne 
samo knjižnice, nego i svih ustanova. Isto tako, opći akti se moraju prije nego stupaju na 



snagu, objaviti na oglasnim pločama. Pročelnica je rekla kako je naglasak i ovih izmjena 
Zakona, a pogotovo Povjerenika za informiranje, da se sve više informacija javno objavljuje.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova za dalo suglasnost na 
izmjene Statuta Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok.  

PODTOČKA 2: Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 
K.Š.Gjalski Zabok 

Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Istaknula je kako 
sadašnjoj ravnateljici mandat ističe 1. svibnja, a ravnatelja imenuje Gradsko vijeće. Natječaj 
su vijećnici primili u prilogu.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova usvojilo je Odluku o 
raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok.  

 

Točka 4. 

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika u Pučkom 
otvorenom učilištu Zabok 

Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Istaknula je kako je 
Statutom POU određeno da Gradsko vijeće daje suglasnost na spomenuti pravilnik obzirom 
da se radi i o gradskim sredstvima. Na zaposlenike POU primjenjuje se Zakon o radu, a 
Upravno vijeće je donijelo pravilnik. Da bi stupio na snagu potrebno je da na njega suglasnost 
da Gradsko vijeće. Vijećnica Nataša Hlaban zamijetila je da se koeficijenti za neka zanimanju 
razlikuju, a pročelnica Gretić objasnila je kako je to prijedlog Upravnog vijeća u kojem su i 
sami radnici pa nije bilo razloga da se u to ulazi i revidira od strane Grada.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 10 glasova usvojilo je Pravilnik o 
plaćama i drugim materijalnim pravima radnika u Pučkom otvorenom učilištu Zabok.  

 

Točka 5. 

Suglasnost za kreditno zaduženje Zagorskog vodovoda d.o.o. 

Obrazloženje je dao direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. Rekao je kako se 
radi o kreditu za nabavu voznog i strojnog parka budući da je prosječna starost vozila koje 
posjeduje Zagorski vodovod 20 godina. Mihovilić je rekao kako je u planu svakih pet godina 
zanavljati vozni park. Kredit od 5 milijuna kuna planira se podići u Privrednoj banci. Tijekom 
izlaganja direktora Marija Mihovilića stigao je i vijećnik Alen Gerek.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 11 glasova dalo je suglasnost za 
kreditno zaduženje Zagorskog vodovoda.  

Točka 6. 

Pristupanje Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 



Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Objasnila je kako će 
Grad Zabok biti jedan od stotinjak gradova koji su pristupili ovom sporazumu vezanom uz 
zaštitu okoliša, smanjenje karbonizacije i sl.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, sa 11 glasova podržalo pristupanje 
Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.  

 

Točka 7. 

Izvješće gradonačelnika srpanj – prosinac 2021. godine  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 8 glasova za i 3 suzdržana prihvatilo Izvješće 
gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine.  

 

Točka 8. 

Društveni dom DVD – a Pavlovec Zabočki, sklapanje aneksa ugovora o 
korištenju  

Obrazloženje je dala pročelnica Ureda Grada Natalija Gretić. Rekla je kako se domovi 
daju na korištenje udrugama ili organizacijama civilnog društva na rok od dvije godine pa je 
ovo samo produljenje ugovora s DVD – om Pavlovec. Gradonačelnik je napomenuo kako su 
neki vijećnici pitali zašto se ugovor ne sklapa na dulje razdoblje. Pročelnica Gretić objasnila 
je da se rok od dvije godine pokazao kao najbolji način da se prate režijski troškovi i ostalo, 
no ako postoji inicijativa Vijeća da se ugovori u buduće sklapaju na dulje razdoblje, da se 
može promijeniti.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 11 glasova za prihvaća sklapanje aneksa 
ugovora o korištenju Društvenog doma – a DVD – a Pavlovec Zabočki.  

 

Točka 9. 

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 
Zaboka 

Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić. Rekao je kako nema nekih značajnijih 
promjena osim one da je u pripremi hrane u slučaju prirodnih ili drugih nepogoda zadužena 
Osnovna škola K.Š.Gjalski Zabok, a ne više Srednja škola Zabok budući da je u 
rekonstrukciji.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 11 glasova za donosi Odluku o 
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zaboka.  

 

Točka 10. 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih 
nepogoda u 2021., 



Obrazloženje je dao pročelnik Nenad Miletić.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 11 glasova za usvojilo je Izvješće o 
izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih katastrofa u 2021. godini.  

 

Točka 11. 

Zamjena člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka 

Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Rekla je kako, obzirom da je došlo do 
zamjene članice Gradskog vijeća, mijenja se i član Odbora za izbor i imenovanje. Dakle, 
Valentinu Đurek zamjenjuje Štefanija Kolar.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 11 glasova za donijelo je Odluku o 
zamjeni člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka.  

 

Točka 12. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Za riječ se javila vijećnica Nataša Hlaban koja je zanimala informacija kada će biti 
donesena strategija Urbane aglomeracije Zagreb te kada se mogu očekivati novi natječaji. 
Pitala je također koji je projekt prijavljen u području digitalne transformacije. Odgovorila joj 
je pročelnica Valentina Đurek rekavši kako je od Urbane aglomeracije Zagreb dobivena 
SWOT analiza te zahtjev za očitovanje za sljedeće programsko razdoblje. Đurek je naglasila 
kako je većina ciljeva usmjerena prema sprečavanju klimatski promjena, razvoju 
predškolskog odgoja i unaprjeđenju zdravlja. Dodala je kako Grad Zabok ima spremne 
projekte vezane uz spomenuta područja poput izgradnje škole i vrtića u Špičkovini, uređenje 
sportsko – rekreacijskih staza, uređenja sportskog centra Zaseka te brojnih drugih projekata sa 
REGEA – om. Kada je u pitanju prijava na natječaj u području digitalne transformacije, 
Đurek je rekla kako je prijavljen projekt transparentnosti proračuna i unapređenja 
informacijskog sustava Ured bez papira.  

Drugih pitanja nije bilo pa predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević u 17.32 
zaključuje sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka.  

 

Zapisničar:          Predsjednik Gradskog vijeća 

Maja Šimunić  Dragutin Črnjević 
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