
  

KLASA: 021-05/16-01/05                                

URBROJ: 2197/01-02-16-2 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 9. svibnja 2016. u gradskoj 

vijećnici, s početkom u 19:00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Žarko Ivančić, potpredsjednici: Štefanija Keresteš i Ernest 

Oremuš, te članovi: Bojana Birač, Zoran Krajačić, Ivan Krajačić, Valter Siladi, Stjepan Fotivec, 

Dragutin Tisanić, Petar Vrančić i Damir Herčko. 

Sjednici nisu prisutni: Željko Hrastinski (opr), Martina Rubil Skitanić (opr), Milivoj 

Gregurić i Željko Belina.  

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, zamjenica gradonačelnika Nevenka 

Gregurić, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela 

za financije, Danijel Tuđa, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne 

potrebe, Rajko Turk, inž. građ., direktor Komunalnog-Zabok d.o.o., Krešimir Končevski, direktor 

Plavinke d.o.o., mr. Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., Maja 

Poljak novinarka Zagorskog lista i Manuela Franc, novinarka Radio Zaboka. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 

Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća, otvorio je sjednicu u 19:00 sati, pozdravio sve 

prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Gradskog vijeća (11 od 

15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 

Gradsko vijeće jednoglasno utvrđuje dnevnog red, kako slijedi:  

 

D n e v n i     r e d 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 2. 5. 2016., 

2. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2016., 

3. Komunalno-Zabok d.o.o., izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2015., 

4. Plavinka d.o.o., godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2015., 

5. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o, izvješće o radu i financijska izvješća za 2015., 

6. Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama, 

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 4. 2016., 

8.Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 2. 

svibnja 2016. 

Bez primjedbi je verificiran Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 

održane 2. svibnja 2016. 

Točka 2. 

Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2016. 

Žarko Ivančić napominje da su u materijalima na e-mail adrese vijećnici primili prijedlog koji je 

dopunjen u obrazloženju za Ivana Tršinkog u dijelu koji se odnosi na društveni angažman kao 

aktivni član OKUD-a Josip Debeljak, kasnije KUD-a Zabok.  

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi Zaključak 

o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2016., kako slijedi: 

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 2016. godini dodjeljuje 

se:  

Osnovnoj glazbenoj školi pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok 

za izniman doprinos u odgojno obrazovnom radu, te razvoju i unapređenju kulture grada Zaboka i 

okolice. 

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 2016. godini dodjeljuju 

se: 



Gospodinu Ivanu Kšeneku, prof. dirigentu Puhačkog orkestra DVD Špičkovina za izuzetan 

doprinos u odgojno obrazovnom radu, te kvalitetno i uspješno vođenje Puhačkog orkestar DVD-a 

Špičkovina. 

Gosp. Ivanu Tršinskom, diplomiranom građevinskom inženjeru u mirovini i glazbeniku za 

izuzetan doprinos inovativnom razvoju i širenju mreže Zagorskog vodovoda, te za predani 

društveni, kulturni i umjetnički angažman u KUD-u Zabok.  

Točka 3. 

Komunalno-Zabok d.o.o., izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2015. 

Opširno obrazloženje je dao direktor Rajko Turk, koji je u svojem izlaganju posebno obrazložio 

na koji način će se zbrinjavati otpad u budućnosti- plaćanje po količini predanog otpada, a 

predavat će se po pozivu, kad spremnik bude pun. Žarko Ivančić je pohvalio Komunalno vezano 

uz redovan odvoz otpada, bez obzira na blagdane i vremenske prilike. Nakon toga Gradsko vijeće 

Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi slijedeći 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 2015. godinu, a u kojima su 

iskazani:  

 - ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 5.413.893,69 Kn,  

 - ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 5.365.245,85 Kn,  

 - dobit nakon oporezivanja u iznosu od  38.041,37 Kn. 

 II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština društva 

na svojoj 8. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2016. godine.   

 Ujedno je Skupština društva donijela Odluku o rasporedu ostvarene dobiti nakon 

oporezivanja, sukladno kojoj će se ista u 2016. godini rasporediti u cijelosti kao zadržana dobit.  

III. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju društva, Odluke skupštine društva te bilješke  

uz financijska izvješća za 2015. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

 

Točka 4. 

Plavinka d.o.o., godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2015. 

Opširno obrazloženje uz PowerPoint prezentaciju je dao direktor Krešimir Končevski. Naglasio 

je da je u izradi Internet stranica Plavinke, a otvorit će se i facebook stranica, kako bi se 

građanima pravovremeno davale sve potrebne informacije. Nadalje, poduzete su mjere vezano uz 

službena odijela zaposlenika, te njihov primjeren izgled – naručit će se radna odijela. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi slijedeći 

Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje godišnje izvješće o radu i financijska 

izvješća za 2015. godinu trgovačkog društva «Plavinka» d.o.o., Matije Gupca 53 iz Zaboka u 

kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od    1.599.236 Kn  

- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   1.559.194 Kn 

- dobitak prije oporezivanja                     40.042 Kn  

- dobit nakon oporezivanja          31.286 Kn  

          II. Skupština društva «Plavinka» d.o.o. razmotrila je i prihvatila temeljna financijska 

izvješća za 2015. godinu, kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2015. godinu na svojoj sjednici 

održanoj dana 11. ožujka 2016. godine.  

         III. Odluka skupštine društva o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja 

za 2015. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti te izvješće direktora o poslovanju društva kao i 

financijska izvješća nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o, izvješće o radu i financijska izvješća za 2015. 

Obrazloženje uz PowerPoint prezentaciju je dala direktorica Sandra Mičin. U raspravi je 

učestvovao Gradonačelnik, napominje da je pokrenuta inicijativa za iznalaženje potencijalnih 

ulagača u aerodrom, Stjepan Fotivec ističe da treba sagledati sve mogućnosti  daljnjeg razvoja 

aerodroma, te podržava prijedlog da se ide u partnerstvo s potencijalnim zainteresiranim 

investitorima. Dragutin Tisanić napominje da građani nisu informirani o događanjima na 

aerodromu. Sandra Mičin je obrazložila razloge zašto se događanja službeno ne najavljuju ( 



strogi propisi zaštite). Žarko Ivančić konstatira da je u interesu Zaboka povećanje udjela u 

vlasništvu Aerodroma. Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za 

donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje izviješće o radu i financijska izvješća za 

2015. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. za športsko turističku djelatnost 

iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 568.352 Kn  

- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 512.068 Kn  

- dobit prije oporezivanja u iznosu od 56.284 Kn  

- porez na dobit u iznosu od 15.087 Kn 

- dobit poslovne godine u iznosu od 41.197 Kn 

II. Skupština društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. razmotrila je i prihvatila 

izviješće o radu za 2015. godinu, te je utvrdila  financijska izviješća za 2015. godinu na svojoj 16. 

sjednici održanoj dana 25. ožujka 2016. godine. 

 Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu,  sukladno kojoj će 

se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana dobit.  

III. Izviješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2015. godinu, bilješke uz 

financijska izvješća te Odluke skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov 

sastavni dio.      

Točka 6. 

Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama 

Gradonačelnik je predložio dopunu prijedloga amandmanom, koji postaje sastavni dio prijedloga 

odluke, sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka. Amandman glasi: 

U točki I. i II. izreke prijedloga odluke dodaje se sljedeća nekretnina: 

 kčbr. 2743/2 (7242/2), put, površine 68 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok. 

U obrazloženju prijedloga odluke dodaje se sljedeća rečenica: 

Nekretnina oznake kčbr. 2743/2 je izgubila svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, 

obzirom se ne koristi kao put koji služi na uporabu svima. 

Dodatno obrazloženje je dala Natalija Gretić - Državni ured za reviziju u Planu provedbe 

preporuka u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne samouprave za područje KZŽ iz 2015. godine dao je preporuku da se izvrši provjera 

upisa vlasničkih prava na nekretninama Grada Zaboka u zemljišnim knjigama. Grad Zabok radi 

na unosu nekretnina u računalni program Registar nekretnina, prilikom čega se vrši provjera 

stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, katastru i na terenu. Prilikom unosa nekretnina koje se 

nalaze u obuhvatu Sportskog centra Zaseka i Gradskog groblja Zabok utvrđeno je da je na 

nekoliko nekretnina upisano svojstvo – javno dobro u općoj uporabi, a u naravi te nekretnine 

zapravo nisu javna dobra u općoj uporabi. Ukoliko je na nekoj nekretnini upisano svojstvo javnog 

dobra u općoj uporabi, znači da se mora raditi o nekretnini koja je dostupna svima pod istim 

uvjetima, u pravilu su to putovi, ceste, trgovi i sl. i tada je ta nekretnina izvan pravnog prometa ne 

smije se njome raspolagati, npr. cesta mora biti upisano kao javno dobro u općoj uporabi upravo 

zato da se ne može prodati. 

Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno sa 11 glasova za donosi slijedeću  
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi: 

I. Očevidom na terenu utvrđeno je da sljedeće nekretnine, koje su u zemljišnim knjigama upisane 

kao javno dobro u općoj uporabi, u naravi nemaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi:  

 - u obuhvatu Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom 36a: 

- kčbr. 3023 (kčbr. 7106 k.o. Zabok), put, površine 2439 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok,  

- kčbr. 3037 (kčbr. 7093 k.o. Zabok), put, površine 1309 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok 

 

-u obuhvatu Gradskog groblja Zabok: 

- kčbr. 22/3 (kčbr. 6205 k.o. Zabok), livada i groblje, površine 2439 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok, 

- kčbr. 24/4  (kčbr. 6196 k.o. Zabok), groblje, površine 1007 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok i 

- kčbr. 24/10  (kčbr. 6247/1 k.o. Zabok), groblje, površine 295 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok 

 

-nekretnina koja se više ne koristi kao put: 

- kčbr. 2743/2 (7242/2), put, površine 68 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok. 

 



II.  Ovom Odlukom ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz točke I. ove 

Odluke:  

- kčbr. 3023 (kčbr. 7106 k.o. Zabok), put, površine 2439 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok,  

- kčbr. 3037 (kčbr. 7093 k.o. Zabok), put, površine 1309 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok, 

- kčbr. 22/3  (kčbr. 6205 k.o. Zabok), livada i groblje, površine 2439 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. 

Zabok, 

- kčbr. 24/4  (kčbr. 6196 k.o. Zabok), groblje, površine 1007 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok, 

- kčbr. 24/10  (kčbr. 6247/1 k.o. Zabok), groblje, površine 295 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. 

Zabok i 

- kčbr. 2743/2 (kčbr. 7242/2 k.o. Zabok), put, površine 68 m², upisana u zk.ul.br. 285 k.o. Zabok. 

   III. Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni odjel Zabok, provest će ovu 

Odluku u zemljišnim knjigama tako da će nekretnine iz točke II. ove Odluke brisati kao javno dobro u 

općoj uporabi, te upisati na istima vlasništvo Grada Zaboka. 

 Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zaboka 

provest će ovu Odluku u katastru, tako da će na nekretninama kčbr. 7106, kčbr. 7093 i kčbr. 7242/2 brisati 

svojstvo javnog dobra u općoj uporabi i upisati vlasništvo Grada Zaboka. 

    IV. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije“. 

Obrazloženje 

Državni ured za reviziju u Planu provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne samouprave za područje KZŽ iz 2015. 

godine dao je preporuku da se izvrši provjera upisa vlasničkih prava na nekretninama Grada 

Zaboka u zemljišnim knjigama.  

 Službenici Ureda Grada očevidom na terenu utvrdili su kako se nekretnine, koju su 

navedene u izreci ove Odluke, u naravi ne koriste kao javna dobra u općoj uporabi već duže 

vrijeme. Naime, u obuhvatu Sportskog centra Zaseka nalaze se dvije nekretnine koje nisu putevi, 

već dijelovi nogometnog igrališta i livade, a preostale nekretnine nalaze se u obuhvatu Gradskog 

groblja Zabok. Prema Zakonu o grobljima („Narodne novine br. 19/98. i 50/12.) groblja su 

komunalni objekti u vlasništvu grada, a ne javna dobra u općoj uporabi. Nekretnina oznake kčbr. 

2743/2 je izgubila svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, obzirom se ne koristi kao put koji služi 

na uporabu svima. 

   Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u izreci. 

Točka 7. 

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 4. 2016. 

Žarko Ivančić napominje da isplata nije bilo. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, 

jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje i prihvaća Izvješće Gradonačelnika o 

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. travnja do 30. travnja 2016. godine. 

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

 

Točka 8. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Petar Vrančić pita da li se prijavljuju štete od elementarnih nepogoda i do kad  traje  prijava. 

Danijel Tuđa prijave traju do 11. 5. a do sada je zaprimljeno cca. 450 prijava. Drugih pitanja i 

prijedloga nije bilo. 

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 20,20  sati.  

Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, prilažu se ovom Zapisniku te se predlaže 

verifikacija skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 9. svibnja 

2016. godine. 

 

         Zapisničar                                  PREDSJEDNIK 

  Gordana Dugorepec                                                                         Gradskog vijeća 

                             Žarko Ivančić, oec.  


