


U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predlozeni dnevni red. 
Mole se gradski vijecnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu sprijecenost 

opravdaju na e-mail: maja@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777. 

DOSTAVITI: 

1. Martina Repovecki, Zabok, Repovec 53,
2. Stefanija Kolar, Zabok, Marije Juric Zagorke 5A,
3. Josip Horvatin, Zabok, Matije Gupca 74 B,
4. Bojana Birac, Zabok, Ulica Tina Ujevica 1,
5. Krunoslav Kusan, Zabok, Lug Zabocki 31 B,
6. Petar Vrancic, Zabok, Odvojak Trsinski 15,
7. Alen Gerek, Zabok, Zagrebacka ulica 22,
8. Robert Lez, Zabok, J.J. Strossmayera 10,
9. Zarko Ivancic, Zabok, Nikole Tesle 1 A,
10. Kresimir Koncevski , Zabok, Gredice zabocke 2,
11. Dragutin Cmj evic, Zabok, Ulica Grabrovec 119,
12. Branko Sadaic, Zabok, Gajeva ulica 9,
13. Mario Videk, Zabok, Spickovina 175,
14. Ivan Hanzek, gradonacelnik, ovdje,
15. Valentina Durek, procelnica, ovdje,
16. Marija Sinkovic, procelnica, ovdje,
17. Petra Vrancic Lez, osoba ovlastena za obavljanje poslova procelnice, ovdje,
18. Natalija Gretic, procelnica, ovdje,
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19. Savjet mladih Grada Zaboka, predsjednica Mihaela Visinski, Matije Gupca 75B,
20. Drazen Sinkovic, Zagorska javna vatrogasna postrojba,
21. Zagorski list, Zagorski radio, Radio Stubica, Zagorje International, TV Zapad, Mreza TV, Ni Zagorje malo,
22. Pismohrana.
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IZVOD IZ SKRAĆENOG  ZAPISNIKA 
 

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 27. lipnja 2022. godine u Gradskoj 
vijećnici s početkom u 18 sati.  

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

članovi: Štefanija Kolar, Bojana Birač, Martina Repovečki, Krunoslav Kušan, Branko Sadaić, Žarko 
Ivančić, Petar Vrančić i Robert Lež.  

Odsutni (opravdano): Alen Gerek i Nataša Hlaban.  
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 Grada Zaboka, 
Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, Sabina Pušec, novinarka Zagorskog lista, 
Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Sebastijan Fuštin, novinarka Radio Stubice, Kristijan Čosić, 
novinar TV ZAPAD -a. 

Zapisnik je vodila: Maja Šimunić. 
Dnevni red usvojen je sa 11 glasova. 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 3.5.2022.  
2. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu  
3. Prijedlog I. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2022.  
4. I. izmjene i dopune Programa za 2022. godinu 
     1.) I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku  
     2.) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaboka,  
     3.) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka,  
     4.) I. izmjena i dopuna Programa kulturi Grada Zaboka, 
   
5. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Zaboka za realizaciju kapitalnih projekata: re – 
GENERATOR I BRZO 
6. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Zaboka u 2022. godini 
7. Sklapanje Dodatka Ugovora o javnoj nabavi Izgradnja BRZO – Biciklističke rute Zabok –       
Oroslavje – dionica Zabok, sa nabavom signalizacije i opreme 



 

8. Sklapanje Dodataka Ugovora o javnoj nabavi Nabava građevinskih radova rekonstrukcije, 
dogradnje i prenamjene postojeće poslovno – proizvodne zgrade u centar urbane kulture – kreativni 
centar, društveno – kulturni centar re- GENERATOR 
9. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
CENTAR 3 - Zabok 
10. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zaboka 
11. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima 
12. Plavinka d.o.o.: 
   1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plavinka 
   2. Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plavinka 
13. Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini 
14. Dječji vrtić Zipkica, suglasnost za zapošljavanje  
15. Program javnih potreba Grada Zaboka za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe  
    spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu 
16. Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 

 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 
                                              

Točka 1. 
             Verifikacija skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 3.5.2022.           
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova verificiralo je skraćeni zapisnik s 8. sjednice 
Gradskog vijeća Grada Zaboka. 
 

Točka 2. 
I.izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu  

Obrazloženje je dala pročelnica Upravnog odjela za financije, Marija Sinković. Istaknula je kako je riječ 
o konsolidiranom proračunu u kojeg su uključeni i proračunski korisnici – dječji vrtić, knjižnica i 
Zagorska javna vatrogasna postrojba, a u njega je uključen i višak koji iznosi 153 tisuće kuna.  
Nakon rebalansa, proračun iznosi 115 milijuna kuna. Dio povećanja, prema riječima pročelnice Marije 
Sinković, odnosi se na kredit koji planira podići Zagorska javna vatrogasna postroja, a dio ga 
povećanje osnovice u Dječjem vrtiću. Kako je objasnila pročelnica Sinković, najveći dio povećanja 
odnosi se na realizaciju projekata BRZO i re- GENERATOR za čiju se realizaciju diže dugoročni kredit. 
Njegov iznos je 47,5 milijuna kuna od čega se 37,8 milijuna odnosi na re- GENERATOR, a 9,7 milijuna 
kuna na BRZO. Kako je rekla pročelnica Sinković, tražene su ponude banaka, najpovoljnija je bila ona 
HBOR – a. Istaknula je i kako se povećanje cijena dogodilo zbog poremećaja na tržištu na koja nitko 
nije mogao utjecati. Gradonačelnik Ivan Hanžek objasnio je kako je riječ o kreditima koji će se vraćati 
kako budu dospijevala sredstva iz EU, a koja sada kasne. Onaj dio kredita koji se odnosi na 
neprihvatljive troškove vezane uz oba projekta, krenut će s naplatom kad se otplati kredit od 
dvorane, objasnio je gradonačelnik. Dodao je kako je neprihvatljivi trošak recimo i PDV. Dodao je 
kako je pokrenut postupak prema ITU i Ministarstvu regionalnog razvoja da se sredstva iz poziva iz 
kojeg se financira reGENERATOR, a koji se neće realizirati, doznače Gradu Zaboku. Gradonačelnik je 
istaknuo da je gledano da se oforme takve rate da se one mogu podmirivati te da ne ugrožavaju 
redovno poslovanje. Gradonačelnik je rekao kako su se dugo čekalo i da vlada donese indekse koji se 
tiču povećanja cijena, a detaljno tumačenje stiglo je 23. lipnja. Vijeću se obratio HDZ – ov vijećnik 



 

Petar Vrančić te rekao kako je stav kluba vijećnika HDZ – a da će glasati protiv jer se ne slažu s tako 
velikim zaduženjem. Rekao je kako nije trenutak za realizaciju ovakvih projekata. Dodao je kako 
smatra da se moglo uložiti u neke druge stvari, poput dodatnog oslobođenja roditelja od plaćanja 
vrtića ili pomoći pri realizaciji projekata poduzetnika. Dodao je kako smatra da se gradski novac treba 
trošiti odgovorno te se voditi načelom da se podigne kvaliteta života građana. Odgovorio mu je 
gradonačelnik Ivan Hanžek dodajući kako je do podne na dan održavanja sjednice bio u telefonskoj 
vezi s Petrom Vrančićem koji je tvrdio da će podržati rebalans. Dodao je kako je i u prošlom sazivu 
bilo onih koji su tvrdili da su se ti novci mogli utrošiti na nešto drugo, ali nisu mogli obzirom da je riječ 
o namjenskim sredstvima. Glasom protiv, istaknuo je gradonačelnik, vi ćete biti i protiv izgradnje 
vrtića Špičkovina jer je i on dio rebalansa, ali i protiv aneksa za jednosmjenski rad osnovne škole za 
što se poziv očekuje u rujnu.  Moramo pregraditi i vrtić da ne bi bilo neupisano preko 40 djece, a vi 
ste i protiv toga kako se čini, istaknuo je gradonačelnik. Za riječ se javio i nezavisni vijećnik Žarko 
Ivančić te rekao kako neće podržati kredite za projekte BRZO i reGENETATOR tvrdeći da ima puno 
važnijih projekata u gradu od toga. Rekao je i kako se o tim projektima ništa ne zna. Dodao je kako je 
čak i za reGENERATOR, ali za BRZO nije i takav je stav imao i u prošlom sazivu. Petar Vrančić 
odgovorio je na gradonačelnikove riječi rekavši kako je istina da su se čuli te kako je istina da je on 
rekao kako će podržati rebalans, no napomenuo je kako on u klubu vijećnika nije sam te da se nakon 
konzultacija s kolegama odlučio na ovakav stav. Istaknuo je da klub vijećnika jedino nije za kreditno 
zaduženje, a za sve druge projekte bi digli ruku. Vrančić je naglasio da nije protiv projekata, ali da nije 
njihovo vrijeme za realizaciju. Obratio se tada i predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević rekavši 
kako grad Zabok nije izuzet od krize koja se dogodila na tržištu i uzrokovala poremećaje. Istaknuo je 
da kada se kretalo u spomenuta dva projekta, nitko nije mogao znati što će biti jer da se znalo, možda 
im se ne bi ni pristupalo. Črnjević je dodao kako nije sretan zbog velikog kreditnog zaduženja, no kako 
smatra da trenutno grad nema drugog izbora. Naglasio je kako treba reći koliko Grad košta situacija 
da se odustane od tih projekata. Gradonačelnik je odgovorio kako je riječ o iznosu od 35 milijuna 
kuna. Predsjednik vijeća konstatirao je da li se može vratiti taj iznos ako se ne zadužuje. Još je jednom 
naglasio da nije za to da se ulazi u zaduženja, ali naglasio je kako se za svaki veći projekt vjerojatno 
treba zadužiti. Istaknuo je kako je manja šteta zadužiti se i završiti projekte nego sve pustiti da 
propadne i vraćati penale.  
        Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 4 protiv donijelo je I. izmjene i dopune 
Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu.  
 

Točka 3. 
Prijedlog I. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2022. 

         Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković rekavši kako se uz izmjene i dopune Proračuna 
donosi i Odluka o izvršavanju Proračuna. Objasnila je kako je u nju ukomponirano dugoročno i 
kratkoročno zaduženje. Pitanja nije bilo. 
        Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 4 protiv donijelo je Odluku o izvršavanju 
Proračuna Grada Zaboka za 2022. godinu. 
 
 
 Točka 4.  

I. izmjene i dopune Programa za 2022. godinu 
    PODTOČKA 1:  I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Zaboku  

Obrazloženje je dala osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Petra Vrančić Lež. 
Istaknula je kako se izmjene programa donose se i izmjene programa. Dodala je kako se povećanje u 



 

ovom Programu odnosi na povećanje cijene električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 
1.290.000,00 kuna.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 10 glasova za i 1 protiv donijelo I. izmjene i dopune  
Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku.  

 
PODTOČKA 2: I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Petra Vrančić Lež. 

Objasnila je kako se povećanje odnosi na projekt MIPOS III koji je prijavljen za financiranje u sklopu 
programa Zaželi te je nužni osigurati 43 tisuće kuna za početne aktivnosti. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim donijelo je I. izmjene i dopune 
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Zaboka.  

 
PODTOČKA 3: I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Petra Vrančić Lež. 

Objasnila je kako se povećanje odnosi na pomoć pri nabavu kombi vozila putem natječaja Hrvatskog 
olimpijskog odbora, zatim za izvođenje pripremnih radova na Zaseki za postavljanje umjetne trave, 
studiju izvodljivosti i stavljanje u rad digitalnog semafora. Vijećnik HDZ -a Robert Lež rekao je da ga je 
mnogo ljudi pitalo kako može biti suzdržan oko stavke za povećanje stavke za sport. Rekao je da će 
uvijek biti za sport, ali zbog biciklističke rute BRZO klub vijećnika bit će suzdržan po toj stavci. Branko 
Sadaić pitao je o kojem klubu se radi kad je u pitanju nabava kombi vozila. Predsjednik Gradskog 
vijeća Dragutin Črnjević rekao je kako je riječ o Košarkaškom klubu Zabok. Objasnio je kako se 
pristupilo zamjeni vozila zbog dotrajalosti i starosti kombija koji se koristio. Ukupna cijena kombija 
koji se kupuje je 223 tisuće kuna. Od toga iznosa  70 tisuća kuna dobiveno je preko natječaja HHO, 70 
tisuća kuna osigurao bi Grad, a ostalih 83 tisuće Klub bi platio na rate kroz dvije godine.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je sa 7 glasova za i 4 protiv donijelo je I. izmjene i dopune 
Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka.  

 
PODTOČKA 4: I. izmjena i dopuna Programa programa u kulturi Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala osoba za obavljanje poslova pročelnika, Petra Vrančić Lež. Istaknula je 

kako je Program povećan za potrebe knjižnice u iznosu od 8302 kune, za iznos donacije za ZUK u 
iznosu od 2000 kuna te za Manifestacije u kulturi 10.000 kuna.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 11 glasova za donosi I. izmjene i dopune 
Programa u kulturi Grada Zaboka.  

 
 

Točka 5. 
Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Zaboka za realizaciju kapitalnih projekata: 

re – GENERATOR I BRZO 
Obzirom da je i na prošloj točki raspravljano o istome, odmah je prijeđeno na pitanja. HDZ – 

ov vijećnik Petar Vrančić zamolio je da netko kaže nešto više o detaljima realizacije projekata re 
GENERATOR i BRZO, a o kojima se raspravljalo na međustranačkom sastanku. Rok za završetak 
biciklističke rute BRZO je 10. mjesec  2022. godine, odnosno 11. mjesec. Most preko Krapine je 
spreman za transport i montažu, i onda još ostaje polaganje kamenog dna. Započeli su radovi koje 
provodi Niskogradnja Hren, kroz Lug Zabočki gdje se radi kolnička konstrukcija. Bilo je, rekao je 
gradonačelnik, zastoja u dopremi čelika za posljednja dva segmenta mosta u parku Milana Prpića. 
Kad je u pitanu re - GENERATOR, on mora biti gotov u travnju 2023. godine. Najveći problem tu su bili 
povećanje cijena te to što nije bilo regulirano kako i koliko plaćati razlike u cijeni. Što se tiče 
prometnih problema, od 6. do 8. srpnja je tehnički pregled željeznice. Otvorenje bi trebalo biti 
polovicom srpnja, a mi se nadamo da ćemo kroz nekih mjesec i pol dana potpisati ugovor o izgradnji 
pothodnika i nadvožnjaka kod osnovne škole, projekti su gotovi, građevinska dozvola je ishođena. Što 
se tiče re GENERATORA i zaposlenih, mi smo htjeli započeti suradnju s našim pučkim, no oni nisu 
pokazali pretjerano zanimanje za to. Ono što će biti zakonom propisano i nužno, to ćemo osigurati. 



 

Robert Lež (HDZ) postavio je pitanje što će se dogoditi ako to ne uspijemo napraviti? Gradonačelnik 
Ivan Hanžek rekao je kako je SAFU onaj tko određuje što i kako dalje. Produljenje rokova moguće je 
samo uz suglasnost svih subjekata. Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević rekao je kako 
smatra da će se BRZO dovršiti, no da za re-GENERATOR nije siguran te da smatra da se moramo 
zadužiti. Nezavisni vijećnik Žarko Ivančić pitao je je li Aneksima Ugovora koji su sljedeći na dnevnom 
redu, određeno kolika će biti krajnja cijena, odnosno koliko će nas koštati u konačnici. Gradonačelnik 
Ivan Hanžek rekao je da je najveće povećanje cijena Grad uhvatilo baš u trenutku kada se ugrađivalo 
najviše čelika i betoniralo se. Sada cijene padaju. 

 
Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova i 4 protiv donosi Odluku o dugoročnom zaduženju 

Grada Zaboka za realizaciju kapitalnih projekata: re -GENERATOR i BRZO.  
 
 
 

Točka 6. 
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Zaboka u 2022. godini 

Obrazloženje je dala pročelnica Marija Sinković. Objasnila je da, kako bi se održala likvidnost 
proračuna, te se premostio jaz dok se čeka dugoročno zaduženje, uzelo bi se kratkoročno zaduženje 
kod matične banke, Zagrebačke banke.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova i 4 protiv donosi Odluku o kratkoročnom zaduženju 
Grada Zaboka u 2022.  

 
 
 

Točka 7. 
Sklapanje Dodatka Ugovora o javnoj nabavi Izgradnja BRZO – Biciklističke rute Zabok –       

Oroslavje – dionica Zabok, sa nabavom signalizacije i opreme 
Obrazloženje je dala pročelnica Valentina Đurek. Objasnila je kako su poremećaji na tržištu 

nastali zbog pandemije i rata u Ukrajini, a nama se, rekla je Đurek, to najviše pretočilo na dva 
projekta – re – GENERATOR i BRZO. Đurek je objasnila kako je Grad Zabok sklopio 3. srpnja 2020. 
godine Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU te SAFU – om gdje je vrijednost 
bespovratnih sredstava iznosila 8 milijuna kuna. Grad Zabok 19. travnja 2021. zaključio je Ugovor o 
javnoj nabavi sa izvođačem Ciglenica d.o.o. na temelju ponude koja je iznosila 10,9 milijuna kuna s 
PDV – om. Promjene na tržištu rezultirale su time da je Vlada izdala uredbu u kojoj je specificirala 
način povećanja cijena 30.9. 2021. HOK je u veljači 2022. godine donijelo je i dodatne smjernice koje 
nisu bile obvezujuće. SAFU o svemu nije imao stav. Vlada je 21. lipnja donijela Zaključak kojim se sve 
prije stavlja van snage te su utvrdili način na koji se cijena može izračunati. Svaki izvođač može 
koristiti metodologiju koju će koristiti jer ih ima nekoliko. Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova i 4 protiv donosi Zaključak o Sklapanju Dodatka 
Ugovora o javnoj nabavi Izgradnja BRZO – Biciklistička ruta Zabok – Oroslavje – dionica Zabok, sa 
nabavom signalizacije i opreme.  

 
 

 
Točka 8. 

Sklapanje Dodataka Ugovora o javnoj nabavi Nabava građevinskih radova rekonstrukcije, 
dogradnje i prenamjene postojeće poslovno – proizvodne zgrade u centar urbane kulture – 
kreativni centar, društveno – kulturni centar re- GENERATOR 

Obrazloženje je dala pročelnica Valentina Đurek. Rekla je kako je sve što se tiče cijena i 
odluka Vlade isto. Ukupna vrijednost projekta iznosi 33,7 milijuna kuna, a prihvatljivih troškova je 



 

32,9 milijuna kuna. Grad Zabok ostvario je bespovratna sredstva u iznosu od 27,9 milijuna kuna. 
Ugovor je potpisan s tvrtkom MAR 19. travnja 2021. godine. Kako je istaknula Đurek, priča oko 
povećanja cijene materijala ista je kao u prethodnoj točki.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 7 glasova i 4 protiv donosi Zaključak o Sklapanju Dodatka 
Ugovora o javnoj nabavi Izgradnja BRZO – Biciklistička ruta Zabok – Oroslavje – dionica Zabok, sa 
nabavom signalizacije i opreme.  

  
Točka 9. 

Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja CENTAR 3 – Zabok 

Obrazloženje je dao urbanist Marijan Gezi. Objasnio je kako je riječ o najinteresantnijem djelu 
Zaboku koji još ima dio industrijske ostavštine. Istaknuo je da su prva i druga izmjena uređivale 
odnose u prostoru, a treća izmjena ne donosi ništa revolucionarno. Objasnio je da su se III. izmjene 
radile iz polazišta zadnjeg Prostornog plana koje je Gradsko vijeće donijelo. Gezi je dodao kako se 
usklađivanje odradilo i u duhu zahtjeva pravnih subjekata za prenamjenu. Novost je i biciklistički 
most koji mora bit ucrtan. Javni uvid trajao je osam dana, a dane su primjedbe. Nakon javne 
rasprave, očitovalo se na sve primjedbe te se formirao konačni plan. Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova za donosi Odluku o III. izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja CENTAR 3 – Zabok.  

 
Točka 10. 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zaboka 
Obrazloženje je dala pročelnica Ureda grada Natalija Gretić. Istaknula je kako dugi niz godina 

postoji Zakon o sukobu interesa koji se dosad nije primjenjivao na vijećnike, no u prosincu 2021. 
uveden je članak koji se odnosi i na njih. Time se želi postići da se postave pravila, da se prati 
provedba te da se oformi tijelo koje će u drugom stupnju odlučivati. Kodeks ne obuhvaća nikakve 
kazne nego je to dokument koji služi kao uputa za postupanje. Predviđeno je, recimo, izuzimanje od 
glasovanja kada se odluka odnosi na vijećnika i slično. Vijećnik Žarko Ivančić je rekao kako misli da je 
najveći sukob interesa to što su u Gradskom vijeću osobe koje su zaposlene u gradskim ustanovama. 
Pročelnica Natalija Gretić rekla je kako Zakon to dozvoljava.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova za donosi Kodeks ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Zaboka.  

 
Točka 11. 

Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić ističući kako se ta odluka odnosi na javna 

parkirališta u vlasništvu Grada. Pročelnica je objasnila kako prije ove Odluke valja dobiti prethodnu 
suglasnost MUP -a u Zaboku, oni su prijedlog prihvatili. Naplatu provodi Plavinka, a zadržane su i 
zone jedino je Park Milana Prpića stavljen u I. zonu. Naplaćuje se od 8 do 17 sati po novoj Odluci. 
Cijene ovom Odlukom nisu uređene, to čini Plavinka.  
Nezavisni vijećnik Žarko Ivančić rekao je kako se stanje popravilo kada je u pitanju parkiranje, ali 
apelirao je da se uredi parkiralište kod FINA – e.  Gradonačelnik Ivan Hanžek odgovorio je kako će sva 
parkirališta HŽ -a biti otvorena nakon tehničkog pregleda. Pohvalio je Plavinku budući da je na  
mjesečnoj bazi ta tvrtka imala naplatu parkinga u iznosu od cca. 23 tisuće kuna, a od nove godine ta 
taj iznos je prosječno 65-67 tisuća kuna. To znači da je kontrola kvalitetnija pa je to utjecalo na svijest 
ljudi. Gradonačelnik je istaknuo kako se u slučaju parkirališta kod FINA -e, predložilo nekim 



 

poduzetnicima da se javno – privatnim partnerstvom tamo uredi podzemna i nadzemna garaža, no 
nije se naišlo na suradnju pa će grad prionuti sam uređenju tog parkirališta te naplatu istoga. Drugih 
pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova za donosi Odluku o organizaciji i 
načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima.  

 
Točka 12. 

             Plavinka d.o.o. 
PODTOČKA 1: Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću Plavinka 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Objasnila je da se promijenila adresa Plavinke 

pa je ujedno bilo nužno i promijeniti odluku. U Odluci se također i promijenilo to da Skupštinu 
Plavinke čini jedini član društva, a to je Grad Zabok kao pravna osoba. Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova za donosi Odluku o izmjenama 
Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plavinka.  

 
PODTOČKA 2: Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Plavinka 
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić objasnivši kako je riječ samo o tehničkoj stvari, 

odnosno da se Odluka u ovakvom obliku mora poslati na Trgovački sud.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova za donosi Pročišćeni tekst Odluke o 

osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plavinka.  
 

 
Točka 13. 

Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini 
Obrazloženje je dala pročelnica Valentina Đurek. Objasnila je kako je Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja raspisalo natječaj da dogradnju, rekonstrukciju i građenje predškolskih ustanova. 
Natječaj se zatvara  4. srpnja u ponoć, a Grad Zabok prijavit će izgradnju i opremanje vrtića u 
Špičkovini. Izgradio bi se objekt koji bi mogao primiti 4 vrtićke i jednu jasličku grupu, ukupno 92 
djece. Time bi se, objasnila je Đurek, smanjio pritisak na matični vrtić. Vijećnik Branko Sadaić pitao je 
kada se očekuju rezultati natječaja. Pročelnica Đurek rekla je kako se to ne može znati budući da za 
neke natječaje rezultati dođu za nekoliko mjeseci, a za neke kroz godinu i pol te da sve ovisi o 
rezultatima. Vijećnik Mario Videk pitao je koji su prihvatljivi troškovi. Đurek je odgovorila da je 
financiranje stopostotno. Drugih pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova donosi Odluku o prijavi Izgradnje i 
opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini na natječaj.  

 
Točka 14. 

                                            Dječji vrtić Zipkica, suglasnost za zapošljavanje 
Obrazloženje je dala osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, Petra Vrančić Lež. 

Istaknula je kako je riječ o produljenju ugovora dvjema odgojiteljicama koje su zaposlene u skupine 
gdje se nalaze djeca s poteškoćama.  Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova donosi suglasnost o zapošljavanju u 
Dječjem vrtiću Zipkica.  



 

Točka 15. 
Program javnih potreba Grada Zaboka za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu 
Obrazloženje je dala osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika, Petra Vrančić Lež. 

Objasnila je kako HGSS djeluje u našoj županiji od 2013. godine, a sjedište im je u Zlatar Bistrici te da 
Grad Zabok njihov rad u ovoj godini sufinancira u iznosu od 8000 kuna. Pitanja nije bilo.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, sa 11 glasova donosi Program javnih potreba 
Grada Zaboka za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 
2022. godinu.  

 
Točka 16. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Pitanje je postavio vijećnik Petar Vrančić, odnosno osvrnuo se na uspjehe zabočkih 

nogometnih klubova koji su osvojili i prvu i drugu nogometnu ligu, riječ je o Rudaru i Mladosti. 
Pohvalio je i organizaciju Kupa kvartova rekavši da je to jako lijepa priča.  

Branko Sadaić javio se za riječ i rekao kako nije u redu da ga se nije pozvalo na međustranački 
sastanak. Nastavio je da nas je netko doveo do projekata re- GENERATOR i BRZO dodavši kako ovih 
sedam koji je diglo ruku 'za' nosit će najveći teret. Prekinuo ga je predsjednik Gradskog vijeća rekavši 
kako smo imali točke za raspravu o spomenutom te da se tada nije javio za riječ.  Sadaić je nastavio 
kako se spominje mnogo projekata pa ga zanima od kuda će se sve financirati dodavši kako mu je 
drago što je puno projekata, ali od kud će se financirati. Pitao je za Aglomeraciju, tko će sanirati sve 
radove i kada,  a spomenuo je i problem sa smještajem djece u Dječji vrtić Zipkice. Apelirao je da se 
promjene termini za sprovode jer je zadnji termin 15.30 sati. Predsjednik Gradskog vijeća rekao mu 
je, da što se tiče ostalih projekata, da će o tome odlučivati gradski vijećnici.  

Gradonačelnik Ivan Hanžek odgovorio je kako je za mnoge projekte osigurano 100 – postotno 
financiranje. Osvrnuo se i na pitanje o aglomeracije te je objasnio da su bili neki problemi oko cijena 
asfalta te da su se i cijene povećale te se čeka indeksacija. Kada je vrtić u pitanju, gradonačelnik je 
rekao kako će se za novu grupu preurediti dio dvorane, a ako i to ne bude dosta onda će se 
roditeljima sufinancirati smještaj djece u drugim vrtićima. Što se tiče sprovoda, gradonačelnik je 
rekao kako je novi župnik odredio termine kada će raditi ispraćaje, no svjesni smo da je to dosta 
problematično za ove vremenske uvjete. Pitanje je postavio i vijećnik Žarko Ivančić. Rekao je kako je 
održana sjednica Upravnog vijeća POU gdje se odlučivalo o izbor ravnatelja. Na natječaj je stigla samo 
jedna molba, a ona nije prihvaćena iako je zadovoljavala uvjete. Ivančić je rekao kako je on bio član 
Upravnog vijeća te da je bio iznimno zadovoljan njihovim radom, i radom ravnatelja i djelatnika.  
Ivančić je napomenuo kako je svjestan da mu gradonačelnik zamjera što dosad nije kupio prostor za 
rad POU, ali da ga zanima što su drugi razlozi. Gradonačelnik je rekao kako je sam sebi stavio u 
zadatak da u zadnjem mandatu nasljednicima ostavi kvalitetniju i bolju situaciju. Naglasio je kako su 
svi ti ravnatelji i direktori na prijedlog gradonačelnika ili Vijeća bili izabrani, a brojni od njih nisu 
ostvarili ono što se od njih očekivalo.  Gradonačelnik je spomenuo Plavinku rekavši da je na 
parkiralištu kod policije direktor samovoljno odredio da se policajci parkirao te tako u dvije godine 
oštetio proračun za 1,4 milijuna kuna. Kada je u pitanju, POU, gradonačelnik je rekao kako je prije 
petnaestak godina ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta zaposlio kao mlad i perspektivan, a nakon toga 
se sama ustanova nije pomaknula dalje od opatijskog fakulteta i FOI – a. Kad je FOI u pitanju, 
gradonačelnik je rekao da se i dvaput spašavala situacija da FOI ne ode. Dodao je kako nema nijednog 
novog programa, ali i da nije sve u tržišnim djelatnostima. Gradonačelnik je istaknuo da je nije 



 

prihvatljivo da jedan ravnatelj pola radnog vremena provede u kafiću, a pola doma na gablecu te je 
istaknuo da ravnatelj izbjegava susrete s njim.  

Žarko Ivančić je rekao da on ne zna za njegove sitne greške, ali dodao je kako smo poznati po 
radu Galerije i kina te da on ne vidi da u njegovom kolektivu ne štima. Istaknuo je da je po njemu 
Tihomir Vrančić korektan i da ustanova dobro stoji. Gradonačelnik je odgovorio kako ravnatelj ne 
pokazuje inicijativu za ništa niti daje ideju za nešto novo. 

Za riječ se javio vijećnik Krunoslav Kušan rekavši kako kad radiš u ustanovi sa 7 zaposlenih 
onda ste kao obitelj. Rekao je kako je imao s ravnateljem svađe, ali da je to sve normalno, baš kao i u 
obitelji, no posao je uvijek funkcionirao i sve se uspjelo dogovoriti. Kušan je istaknuo da se trebala 
naći mlađa osoba koja bi zamijenila ravnatelja, ali da on dizanjem svoje ruke neće uzrokovati da 
netko ostane bez posla. Dodao je da ako će se glasati za novog ravnatelja, on će biti suzdržan. 
Gradonačelnik je rekao kako Grad ne misli da bi Tihomir Vrančić trebao ostati na cesti ako nije 
ravnatelj.   
Na kraju je predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pitao čuje li se dobro kada se prenosi 
sjednica, obzirom da je vijećnik Branko Sadaić rekao kako mu ljudi javljaju da se ne čuje. Konstatirano 
je kako se sve dobro čuje kada govornici izlaze za govornicu.  Drugih pitanja nije bilo. Sjednica je 
završila u 20 sati i 11 minuta.  
 
 
Zapisničar   PREDSJEDNIK 
Maja Šimunić  Gradskog vijeća  
 Dragutin Črnjević  
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