
KLASA: 021-05/12-01/03  
Urbroj: 2197/01-02-012-5                               

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 14. svibnja 2012. g. u gradskoj vijećnici s 
početkom u 18,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, Žarko Ivančić, potpredsjednik 
Vijeća, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, bacc.oec., Valent 
Martinec, Amalija Gregurić, Damir Žigman i Zdenko Trgovec, Alen Gerek, dipl. ing. i Srećko 
Papišta 

                Sjednici nisu prisutni: Tihomir Borovčak, potpredsjednik Vijeća, te članovi: Željko Belina 
dipl. ing., Alojz Buzjak,dipl. iur. i Petar Vrančić dipl. oec.(opr.). 

Nadalje, sjednici su prisutni: Ivan Hanžek, oec. gradonačelnik, Nevenka Gregurić 
zamjenica gradonačelnika, Željko Tomek, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i javne potrebe, Dražen Sinković. zapovjednik Zagorske javne vatrogasne 
postrojbe, Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent, Branko Juhar, referent za 
prostorno planiranje u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Manuela 
Franc, novinar Radio Zaboka, Nenad Kralj voditelj portala www.zabok.org, Maja Šimunić, 
novinar Zagorskog lista. 
Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
          Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća je otvorio sjednicu u 18,00 sati, pozdravlja 
sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova pa se može 
pravovaljano odlučivati, te predlaže dopunu dnevnog reda točkom 8. koja glasi:  
Informacija o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka – koja se daje 
na znanje. Gradsko vijeće jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda, te jednoglasno utvrđuje 
slijedeći dnevni red: 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     29. ožujka 2012., 
2. Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1, Zabok, Izvještaj o radu, te  
     financijskom poslovanju za 2011.,  
3. Prijedlog odluke  o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika  
    Hrvatska) i  Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina),  
4. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka, 
5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 11- zona mješovite namjene "Zabok  
     sjever", 
6. Prijedlog zaključak o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2012. 
7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak i travnja  
    2012., 
8. Informacija o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka, 
9. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane    
dana 29. ožujka 2012. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez primjedbi, jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 35. 
sjednice od 29. 3. 2012. 

Točka 2. 
Vatrogasna zajednica Grada Zabok, Trg D. Domjanića 1, Zabok, Izvještaj o radu, te  
financijskom poslovanju za 2011. 



 2 

Obrazloženje uz Izvješće dao je zapovjednik Dražen Sinković, koji je napomenuo da je sve 
izvršeno sukladno planu, od intervencija naglasio gašenje požara u Regeneraciji, a što se tiče 
nabave nove opreme - doći na red  kada će to financijske mogućnosti dopuštati. Nakon toga 
Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće Upravnog odbora i Izvješće 
zapovjedništva Vatrogasne zajednice Grada Zabok za 2011. godinu, kao i Izvještaj o 
financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine u kojem su 
iskazani:  
 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 402.342,72 kuna 
 - ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 358.383,19 kuna 
 - višak prihoda nad rashodima u iznosu od 43.959,53 kuna 

II. Izvješće Upravnog odbora, Izvješće zapovjedništva vatrogasne zajednice Grada Zabok 
za 2011. godinu, kao i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2011. godinu daju se u prilogu 
ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  

 
Točka 3. 

Prijedlog odluke  o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika  
Hrvatska) i  Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina) 
Gradonačelnik je dao opširno obrazloženjem uz prijedlog odluke. Zdenko Trgovec je pitao 
zašto u delegaciji ispred Grada Zaboka nije pozvan nitko ispred oporbe, te da u suradnju i posjete 
treba uključiti gradske vijećnike. Gradonačelnik odgovara da je delegacija koja je išla u posjet 
bila delegacija gospodarstvenika, a sada idu glazbenici radi nastupa na otvorenju festivala Žute 
rijeke, na njihovo traženje, te iznosi da će biti prilika za uzajamne susrete i suradnju u svim 
oblastima. Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi  Odluku o potpisivanju Povelje o 
bratimljenju između Grada Zaboka[(Republika Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna 
Republika Kina), kako slijedi: 

Članak 1. 
S ciljem stvaranja povoljnog okvira za razvoj suradnje zasnovane na ravnopravnom 

sudjelovanju i u interesu uspostavljenja dugotrajnih odnosa između Grada Zabokaa(Republika 
Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina), uz uvažavanje nadležnosti i 
odgovornosti svake lokalne zajednice, Gradsko vijeće Grada Zaboka[ donosi Odluku o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju sa  Gradom Sanmenxia. 
 

Članak 2. 
Potpisom Povelje preuzima se obveza promocije prijateljstva, međusobnog poštovanja, 

solidarnosti između gradova, razmjene i suradnje između vladinih i nevladinih organizacija, te 
promicanje prijateljstva dvaju naroda. 

Suradnja se posebno usmjerava na područje gospodarstva, trgovine, tehnologije, turizma, 
kulture, obrazovanja, zdravstva i  stručnih vještina i znanja. 

Na bazi principa lokalne suradnje, Gradovi će se angažirati: 
- da informiraju svoje građane o specifičnostima svakog od njih,  
- da razmjenjuju informacije i iskustva i poduzimaju sve aktivnosti u realizaciji 

zajedničkih ciljeva, 
- da intenziviraju razmjenu između raznih socijalno-profesionalnih kategorija 

stanovništva, realiziraju razne inicijative, posebno kulturne koje doprinose 
boljem međusobnom upoznavanju, 

- na poticanje građana obaju gradova, a osobito mladih, da jačaju duh mira, 
solidarnosti i prijateljstva, koji ujedinjuje sve različitosti. 

 
                                                          Članak 3. 
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Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zaboka da u ime Grada Zaboka potpiše Povelju o 
bratimljenju između Grada Zaboka[ (Republika Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna 
Republika  Kina). 

Članak 4. 
Povelja će se potpisivati na hrvatskom i na kineskom jeziku. Po potrebi i dogovoru strana 

potpisnica Povelje, sastaviti će se i potpisati službeni prijevod teksta Povelje na engleskom 
jeziku.  

 
Članak 5. 

Nakon potpisivanja, Povelja o bratimljenju između Grada Zabokaa(Republika Hrvatska) i 
Grada Sanmenxia (Narodna Republika  Kina) objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije". 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka 
Uz prijedlog odluke obrazloženje je dao Branko Juhar i Gradonačelnik. Istaknuli su da se u 
izmjene i dopune krenulo s obzirom na dostavljene zahtjeve za promjenama: investitora Moto 
športskog društva Zabok da se dio zemljišta u Gubaševu prenamjeni za sport i rekreaciju /sportski 
centar/ sa sadržajima za motocross, carting i ostale auto aktivnosti,  s obzirom na  izmjene 
projektne dokumentacije za gradnju Brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok – Mokrice - 
novi izlaz sa autoceste A2 (Čvor Zabok)  koji omogućuje povezivanje Brze ceste i autoceste A 2, 
te s obzirom na zahtjeve pojedinih investitori da se njihove parcele koje se nalaze  izvan 
građevinskog područja prenamjene u zonu stambene i mješovite namjene. Zdenko Trgovec 
skreće pozornost na potrebu dizanja razine nadvožnjaka, kako bi se nesmetano odvijao promet 
teretnih vozila.  

Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka. 
 

Točka 5.  
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 11- zona mješovite namjene 
"Zabok sjever" 
Gradonačelnik je dao obrazloženje uz prijedlog. Izradi UPU-a 11 „Zabok sjever“ mora se 
pristupiti jer motocross staza više ne ispunjava uvjete za održavanje natjecanja i seli se na novu 
lokaciju koju će odabrati vlasnik Moto športsko društvo Zabok. Drugi važni razlog je potrebu za 
promjenama - za širenjem gradskih sadržaja i povećanje stambenog fonda grada u užem centru, 
pa se gradska uprava fokusira na razvoj tih namjena unutar ove zone (blizina dječjeg vrtića). 
Namjera je Grada, poduzetnika, građana kao korisnika ovog i šireg gradskog prostora, koji su 
inicijatori cjelokupnog projekta prenamjene i uređenja zone  UPU 11 „Zabok-sjever“ da zajedno 
s urbanistima i projektantima osmisle i izgrade na tom području, novi, moderan, prostor.   
Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi  Urbanistički plan uređenja 
11 – zona mješovite namjene „Zabok sjever“ 
 

Točka 6. 
Prijedlog zaključak o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2012. 
Gradonačelnik je dao opširno obrazloženje uz prijedlog, te nakon toga Gradsko vijeće 
jednoglasno donosi Zaključak : 
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I. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge 
i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Povelja Grada Zaboka u 2012. godini dodjeljuje 
se 

Gospodinu Aleksandru Šandoru Pavišiću 
za izuzetan doprinos  razvoju  zborske glazbe u  Gradu Zaboku   

 
II. Povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge 

i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Plakete Grada Zaboka u 2011. godini dodjeljuju 
se: 

-Dječjem gradskom vijeću Grada Zaboka 
za izuzetan doprinos u provođenju projekata za kvalitetniji život  djece u Gradu Zaboku 

 
DVD-u Gubaševo 

za izuzetan doprinos u razvoju vatrogastva i kvalitetnom učešću u društvenom životu 
svoje sredine 

 
Točka 7. 

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak  i travanj 
2012. 
Zoran Krajačić napominje da se sredstva proračunske rezerve nisu trošena u svibnju, Bez 
rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske 
zalihe za razdoblje od 01. ožujka do 30. travnja 2012. godine. 

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

Točka 8. 
Informacija o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka 
Obzirom da su od dana konstituiranja vijeća mjesnih odbora protekle četiri godine, koliko i traje 
mandat članova vijeća mjesnih odbora i predsjednika mjesnih odbora, dana je na znanje 
informacija o postupku ponovnog izbora članova vijeća mjesnih odbora Gradskom vijeću  
 

Točka 9. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi  
Zoran Krajačić napominje da je podijeljen Program "Dani Grada Zaboka", svečana sjednica će 
se održati u petak, 25. 5. 2012. u 19,00 sati, a pozivnice će biti dostavljene poštom,  poziva 
vijećnike da se svakako odazovu. Zdenko Trgovec obavještava Gradsko vijeće i Gradsku upravu 
da je obišao divlje deponije na području Dubrave, Špičkovine i Bračka. Uz Krapinicu  su se 
pojavile tri nove deponije, na predjelu koji se zove Male dovozi se staklo i dr. otpad; problem je 
tim veći što se otpad dovozi u većim količinama i poravnava bagerom, te traži da se poduzmu 
sustavne mjere za otkrivanje počinitelja i sanaciju. Nadalje, nezadovoljan je održavanjem 
igrališta budući isto nije po planu, već se trava na igralištima kosi kada je sjednica Vijeća ili  dan 
prije, te o tome traži očitovanje Plavinke. Željko Tomek iznosi da je tijekom dana zaprimljena i 
druga ponuda za sanaciju divljih deponija, te da je vezano uz deponije uz Krapinicu poslana 
prijava vodoprivrednom inspektoru. Moli vijećnike da prate stanje na terenu te na vrijeme prijave 
počinitelje kako bi se mogle poduzeti  daljnje mjere. Gradonačelnik informira prisutne da je u 
tijeku dogovor sa Hrvatskim šumama d.o.o., o zajedničkoj brizi o šumi koja se nalaze uz bolnicu 
Bračak i dvorac Kulmer koji će biti uređen kao edukativno-prezentacijski centar. Ovaj park je 
Prostornim planom uređenja Grada Zaboka zaštićen kao perivoj dvorca Kulmer - Bračak te Grad 
Zabok planira zajedno sa tim parkom i šumom urediti jedan kompleks koji bi služio budućem 
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edukativno- prezentacijskom centru i korisnicima bolnice Bračak. Zoran Krajačić napominje da 
je stari put od rudnika do Trgovca zarastao, te da bi ga trebalo obnoviti i urediti. Žarko Ivančić 
skreće pažnju na slučajeve  uništavanja imovine i vandalsko ponašanje u sklopu Bloka kolodvor, 
te predlaže da se na jednu od narednih sjednica Vijeća pozove načelnik PU KZŽ radi podnošenja 
informacije o stanju sigurnosti na području Grada Zaboka. Gradonačelnik napominje da je 
najveći problem uloviti počinitelje na djelu, takve slučajeve će najbolje rješavati komunalna 
policija (kad se uvede) koja će pratiti stanje na terenu i moći na vrijeme intervenirati. 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,00 sati. 
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 36. 
sjednice Gradskog vijeća od 14. svibnja 2012.  
 
 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                               G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                Zoran Krajačić 
 
 
 
 
 
 


