
KLASA: 021-05/12-01/05  
Urbroj: 2197/01-03/2-12-6                               

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
sa 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 30. srpnja 2012. g. u Gradskoj 
vijećnici s početkom u 18,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, Tihomir Borovčak, 
potpredsjednik Vijeća, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, 
bacc.oec., Valent Martinec, Amalija Gregurić, Petar Vrančić dipl. oec., Srećko Papišta, Damir 
Žigman i Zdenko Trgovec. 

                Sjednici nisu prisutni: Žarko Ivančić potpredsjednik Vijeća, te članovi: Željko Belina 
dipl. ing., Alojz Buzjak,dipl. iur., Alen Gerek, dipl. ing. (opr.),  
Nadalje, sjednici su prisutni: Ivan Hanžek, oec. gradonačelnik, Željko Tomek, dipl. ing., 
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Marija Sinković, 
univ.bacc.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije, Natalija Gretić, dipl. iur, pročelnica 
Ureda Grada, Željko Hren, inž. građ., direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, Dražen 
Sinković, o. b. ravnatelja i zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Sabina Pušec, 
dopisnik Večernjeg lista i 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. Predlaže dopunu dnevnog reda slijedećim materijalima: 
točkom 12. koja glasi:    
12. Prijedlog odluke o prihvaćanju  sklapanja izmijenjenog Društvenog ugovora  
      Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 13. 
Nadalje vijećnicima je podijeljen slijedeći materijal:  
- Odgovor Plavinke d.o.o. – specifikaciju Pozicije II./6 iz Računa dobiti i gubitka  na zahtjev 
vijećnika Zdenka Trgovca (koji ćemo razmotriti pod vijećničkim pitanjima i prijedlozima), 
- Bilješka o službenoj posjeti izaslanstva Grada Sanmenxia NR Kina, Gradu Zaboku, HR  od 
7. do 9. srpnja 2012., s fotokopijom Povelje o bratimljenju – na znanje (o istoj se ne 
raspravlja) 

Gradsko vijeće jednoglasno usvaja predloženu dopunu dnevnog reda, te nakon toga 
jednoglasno utvrđuje slijedeći  

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     18. lipnja 2012., 
2. "Zagorski vodovod" d.o.o., Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2011., 
3. 1) Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o poslovanju i radu, te financijska    
        izvješća za 2011., 
    2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj  
        postrojbi,  
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2011., 
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012., 
6. 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     
         infrastrukture  u Gradu  Zaboku  za 2012., 
    2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u  
        2012., 
    3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012., 
    4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012., 
    5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2012., 



    6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012., 
    7) Prijedlog odluke o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012., 
7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2012. 
8. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Zaboka u Lokalnu akcijsku grupu (LAG-a), 
9. 1) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom    
        ustanovom Dječji vrtić i jaslice „Zipkica“ Zabok, 
     2) Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Dječjim vrtićem “Zipkica”  
        (pročišćeni tekst), 
10. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, Zapisnik o otvaranju i  
      razmatranju ponuda – na znanje,  
11. Policijska postaja Zabok, Informacija o općem stanju sigurnosti na području PP Zabok  
      tijekom mjeseca lipnja 2012.- na znanje, 
12. Prijedlog odluke o prihvaćanju  sklapanja izmijenjenog Društvenog ugovora  
      Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. 
13. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka 
održane  dana 18.  lipnja 2012. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka bez primjedbi, jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 37. 
sjednice od 18. lipnja 2012. 

Točka 2. 
"Zagorski vodovod" d.o.o., Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 
2011. 
Obrazloženje uz Izvještaj je dao direktor Željko Hren, koji je između ostalog naglasio da je 
temeljem odredbi Zakona o vodama i Odluke Županijske skupštine, KZŽ prenijela svoj 
poslovni udio od 26,41% na 6 JLS ( Donju Stubica, Oroslavje, Stubičke Toplice, Krapinske 
Toplice i Hrašćinu), potpisom novog društvenog ugovora, Zagorski vodovod je u suvlasništvu 
25 JLS. Nadalje  je naglasio da nije bilo problema s opskrbom vodom, loša strana poslovanja 
je loša naplata i nelikvidnost, te najavljuje moguću korekciju cijena na jesen. 
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnje izvješće o radu i 
financijska izvješća za 2011. godinu društva «Zagorski vodovod» d.o.o. za proizvodnju i 
distribuciju vode, Ulica K. Š. Đalskog 1 iz Zaboka u kojima su iskazani:  

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od   47.052.551 Kn  
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od   46.597.770 Kn 
- dobitak prije oporezivanja         454.781 Kn 
- dobitak razdoblja           361.818 Kn  

          II. Skupština društva Zagorskog vodovoda d.o.o. razmotrila je i prihvatila Godišnje 
izvješće Uprave o poslovanju za 2011. godinu na svojoj godišnjoj Skupštini društva, održanoj 
dana 28. lipnja 2012. godine.  
         III. Odluka Skupštine društva o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 
2011. godinu, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu, te 
Odluka o raspodjeli dobiti, kao i Financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju za 2011. 
godinu nalaze se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.   
 

Točka 3. 
 1) Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o poslovanju i radu, te financijska  
izvješća za 2011. 



 2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj 
postrojbi 
Obrazloženje je dao Dražen Sinković. Trgovec Zdenko je zatražio analitiku konta 3237- 
intelektualne usluge i osobne usluge, te konta 3239 – ostale nespomenute usluge. Dražen 
Sinković iznosi da za ZJVP financijsko poslovanje vodi knjigovodstveni servis kod FINE, te 
se intelektualne usluge odnose na te poslove, a za ostalo će dostaviti  pisano obrazloženje. 
Drugih pitanja nije bilo, te Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi slijedeći 
Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvještaj o poslovanju i radu, te  
financijska izvješća za 2011. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe iz Zaboka, Trg 
Dragutina Domjanića 1 u kojima su iskazani:  

- ukupni prihodi u iznosu od 8.565.113,98 Kn  
- ukupni rashodi u iznosu od 8.514.895,04 Kn  
- ostvareni višak poslovanja u iznosu od 50.218,94 Kn 
II. Predmetni Izvještaj o poslovanju i radu kao i financijska izvješća za 2011. godinu 

prethodno je razmotrilo i usvojilo Upravno vijeće Zagorske javne vatrogasne postrojbe na 
svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2012. godine.  

III. Izvještaj o poslovanju i radu, te izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 
2011. godinu zajedno sa odlukama Upravnog vijeća o prihvaćanju navedenog iz točke I. ovog 
Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio.   
 
2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj 
postrojbi 
Gradonačelnik je obrazložio da je sve veći broj visokih objekata, a ZJVP ne raspolaže  
adekvatnim ljestvama od 30m. Nabava istog je sukladna zahtjevu inspekcijskog nadzora 
izvršenog od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje. Ovaj projekt nabave potrebnih 
vozila je pred nekoliko godina kandidiran za sredstva iz EU fondova u vrijednosti preko 3 
milijuna kuna. Drugo je vozilo za prah koje je neophodno za gašenje solarnih panela na 
krovovima, koje nije moguće gasiti vodom, isto je kandidirano za sredstva IPA-prekogranična 
suradnja Slo-Hr. u sklopu projekata IPA Slovenija – Hrvatska, temeljem potpisanog projekta 
KEEP THE ENERGY SAFE, koji je kandidiran u sklopu zajedničkog projekta Općine 
Puconci, Grada Preloga, Grada Zaboka i Zagorske javne vatrogasne postrojbe. U sklopu 
zajedničkog projekta Zabok se prijavio za nabavu opreme i sredstava za gašenje 
fotonaponskih ćelija na deponiji, te nabavu balirke za ovu vrstu otpada i gašenje požara. 
Projekt je zajednički između partnera: Općine Puconci, Grada Preloga, Grada Zaboka  
Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o davanju 
suglasnosti za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, kako slijedi: 

Članak 1.  
Daje se suglasnost za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi za nabavu 

vatrogasnih vozila podizanjem bankarskog kredita kod poslovne banke.   
Članak 2.  

NAMJENA KREDITA: Nabava rabljenih vatrogasnih vozila 
IZNOS KREDITA: 50.000 EUR  
VRSTA KREDITA: Dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR, prema srednjem 
tečaju  HNB na dan korištenja/vraćanja 
ROK POVRATA KREDITA: 4 godine u jednakim mjesečnim ratama 
NAKNADA ZA ODOBRENJE KREDITA: 0,5 % jednokratno na iznos odobrenog kredita 
NOMINALNA KAMATNA STOPA: 8,01 % godišnje promjenjiva (EURIBOR 3M+ 7,10 
p.p.- EURIBOR 3M utvrđuje se i mijenja u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke i 
zaokružuje se na 2 decimale) 
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA : 8,52 % godišnje  



INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA: 3 bjanko mjenice i zadužnica Postrojbe 
solemizirana kod javnog bilježnika 

     Članak 3. 
Zadužuje se Zagorska javno vatrogasna postrojba da 

- provede postupak nabave sukladno zakonskoj regulativi, 
- dostavi Gradu Zaboku u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovor o zaduživanju, 
- tromjesečno, do 5. u mjesecu dostavi Gradu Zaboku izvještaje o otplati na temelju 

ugovora. 
      Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Krapinsko zagorske županije“.  

Točka 4. 

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2011. 

Petar Vrančić je postavio pitanje kako je moguće da su nenaplaćena potraživanja s osnove 
komunalne naknade 3-5. godina iznose 763.000,00 kn, a ona više od 5 godina veća od 
1.120.000,00 kuna. Marija Sinković je obrazložila da prisilna naplata prema fizičkim 
osobama nije vršena zbog socijalnog statusa stanovništava, dok su pravnim osobama sa 
najvišim iznosom dugovanja prema Gradu izdana rješenja o ovrsi pljenidbom i prijenosom 
novčanih sredstava zbog ne plaćanja komunalne naknade. Ukoliko određeni poslovni subjekti 
nisu imali na računu sredstava za provođenje ovrhe, iste su bile evidentirane ali ne i 
provedene. U trenutku kada je FINA preuzela poslove naplate Grad nije obaviješten koje su 
ovrhe proslijeđene u FINU. Petar Vrančić nezadovoljan odgovorom iznosi da potraživanja iz 
godine u godinu rastu, budući se iznos dugovanja stalno povećava, pita zašto se ništa ne 
poduzima, te kakvo je stanje u 2012. Marija Sinković iznosi da su u 2012. poduzeli mjere 
revidiranja komunalne naknade, ali svega  46% građana se odazvalo na poziv Upravnog 
odjela da dostave tražene podatke. Konstantno se radi na reviziji podataka. Ivan Hanžek - 
činjenica je da nije moguće izvršiti ovrhu tvrtki u blokadi. Radi se ovelikim problemima a isto 
je slučaj i sa porezom na tvrtku. Naime, ima tvrtki koje nikada nisu poslovale preko žiro-
računa, ali Grad od Trgovačkog suda nije dobio odgovor da su tvrtke zatvorene pa nema 
osnova za otpis. Petar Vrančić ponovo ističe da se radi o znatnim sredstvima te da treba 
angažirati službu da obilaze subjekte po terenu s uplatnicama, pa će građani koji do sada nisu 
plaćali, početi podmirivati svoje obaveze. Marija Sinković iznosi da se visina komunalne 
naknade nije mijenjala od 2001., a revizija komunalnih davanje je potaknuta od strane Grada.  
Zakonska obaveza je da svaki obveznik u roku od 15 dana mora prijaviti svaku promjenu koja 
utječe na visinu komunalnih davanje, a građani to uopće ne čine. Amalija Gregurić postavlja 
pitanje što s onim građanima koji nisu dostavili tražene podatke. Marija Sinković svi koji su 
bili u registru obveznika a nisu na poziv dostavili nove podatke, njima je razrezana 
komunalna naknada u 100% iznosu temeljem podataka s kojima grad raspolaže. Sada je u 
tijeku revizija podataka i usporedba s podacima iz katastra. Ivan Hanžek iznosi da je prije 
2001. godine bio moguć raspon razrezane komunalne naknade u odnosu 1:10, zakon je 
promijenjen i maksimalni je raspon 1:4. Da se ne bi desilo da banke osiguravajuće kuće i sl. 
manje plaćaju u odnosu na prije, donijet je socijalni program kojim je utvrđen način 
umanjivanja komunalne naknade kako bi se domaćinstvima omogućilo umanjivanje obveze 
po socijalnim kriterijima. Kako je utvrđena potreba revizije obveza, na sve kućne adrese je 
dostavljen poziv građani kojim se pozivaju da dostave podatke. Reakcije su bile dosta burne 
jer svima koji se nisu odazvali je razrezana komunalna naknada u punom iznosu po kvadraturi 
i zoni u koju spadaju. Isto tako je činjenica da je u pojedinim obiteljima došlo do promjene u 
broju članova i sam tim do promjena u razrezu komunalne naknade. Slična situacija će se 
dešavati i kod razreza poreza na nekretnine, kada se uvede. Amalija Gregurić skreće pažnju 
da ima onih koji nisu prijavili garaže ili nisu prijavili kompletan stambeni prostor. Ivan 



Hanžek iznosi da će se podaci provjeravati na terenu ali da sve vjerojatno neće moći 
kontrolirati.  
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi 
Odluku, kako slijedi: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2011. godinu, KLASA: 041-01/12-02/95, URBROJ: 
613-01-01-12-8 od 18. srpnja 2012. godine, koju je na temelju odredbi članaka 12. i 14. 
Zakona o Državnom uredu za reviziju («Narodne novine» broj 80/11.) obavio Državni ured za 
reviziju, Područni ured Krapina. 

II. Zadužuju se sva Upravna tijela Grada Zaboka da svako iz svoje nadležnosti postupi 
po nalozima i preporukama revizije, a sve sukladno zakonskoj regulativi. 

III. Izvješće iz točke I., daje se u prilogu ove Odluke, te čini njezin sastavni dio.   
Točka 5. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012. 
Marija Sinković je dala obrazloženje. Petar Vrančić je postavio pitanje što Grad  Zabok 
poduzima kako bi privukao investitore za ulaganje u zabočkoj gospodarskoj zoni, budući da je 
2006. godine dignut kredit za njeno uređenje. Mišljenja je da bi bila veća korist da su ta  
sredstva oročena. Ivan Hanžek je obrazložio poteškoće oko dobivanja kredita, nemogućnosti 
dobivanja priključka na Industrijsku cestu i druge poteškoća zbog državne politike. Zemljište 
je otkupljeno od građana, 2/3 prodano ozbiljnim  investitorima: Mediteks, Tomo Varga, 
ZIEGLER d.o.o koji je otkupio najveći kompleks za izgradnju tvornice za proizvodnju 
vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme na dijelovima, koji je s obzirom na probleme 
prolongirao planove izgradnje. S vremenom su program proširili i otkupili još dodatno 
zemljište i  krajem godine bi grad trebali obavijestiti o izgradnji. Dva subjekta koja su otkupila 
zemljište; jedan je odustao od izgradnje a drugi još nije pristupio izgradnji. Sada se kreće u 
ispravak dosadašnje državne politike, ide se na  proširenje Industrijske ceste, spojeva sa Svetim 
Križem Začretje, izgradnju silaza i ulaza na autocestu, te vrše pripreme za izgradnje sportske 
dvorane. Sve što je Zaboku činjeno u prethodnom periodu sigurno da nije olakšalo dolazak 
investitorima u Grad Zabok. Treba se samo sjetiti kako Tepeks tri godine  nije mogao dobiti 
građevnu dozvolu jer mu Hrvatske ceste nisu dale priključak na Industrijsku cestu i dr. takvi 
slučajevi. Očekuje se da će se sada nadoknaditi dosadašnji gubici. Petar Vrančić ističe da 
treba poduzimati sve kako bi se privukli novi investitori. 
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za jednim glasom protiv i jednim 
suzdržanim glasom donosi slijedeću Odluku :  

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2011. godinu, KLASA: 041-01/12-02/95, URBROJ: 
613-01-01-12-8 od 18. srpnja 2012. godine, koju je na temelju odredbi članaka 12. i 14. 
Zakona o Državnom uredu za reviziju («Narodne novine» broj 80/11.) obavio Državni ured za 
reviziju, Područni ured Krapina. 

II. Zadužuju se sva Upravna tijela Grada Zaboka da svako iz svoje nadležnosti postupi 
po nalozima i preporukama revizije, a sve sukladno zakonskoj regulativi. 

III. Izvješće iz točke I., daje se u prilogu ove Odluke, te čini njezin sastavni dio.   
Točka 6. 

 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture  u Gradu  Zaboku  za 2012., 

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture u 2012., 
3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 
2012., 
4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012., 



5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2012., 
6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2012., 
7) Prijedlog odluke o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. 
 
Marija Sinković je dala obrazloženje uz prijedloge. Zdenko Trgovec postavlja pitanje zašto 
nisu racionalizirana sredstva  Plavinki d.o.o. adekvatno količini i kvaliteti obavljenih usluga. 
Marija Sinković  iznosi da cijene usluga usprkos povećanju PDV-a nisu korigirane u ovom 
rebalansu ali će se trebati korigirati u narednom. Sredstva su planirana sukladno potpisanim 
godišnjim ugovorima, doznačuju se u jednakim mjesečnim iznosima, osim za groblje jer nije 
moguće unaprijed znati koliko će biti ukopa, a dinamiku poslovanja utvrđuje direktor. 
Direktor i Skupština odlučuju o financijskim aspektima društva. Petar Vrančić traži 
pojašnjenje pozicije – program gradonačelnika, koji se povećava. Marija Sinković obrazlaže 
da je gradonačelnik prestao obavljati svoju dužnost kao zaposlenik i postao volonter, pozicija 
je povećana za iznos naknade za rad gradonačelnika. Ivan Hanžek naknada gradonačelnika je 
7.900,00 kn mjesečno, a pod istom pozicijom se vodi i naknada za njegovu zamjenicu. Petar 
Vrančić postavlja amandman: pod pozicijom-suradnja s prijateljskim gradovima je 
predloženo povećanje sa 60.000,00 na 100.000,00 kn, pa predlaže da se 80.000,00 kn vrati na 
stavku - sufinanciranje boravka djece smještene u vrtiće van Zaboka. Tihomir Borovčak i 
Zdenko Trgovec obrazlažu da je Gradsko vijeće donijelo odluku kojom je utvrđeno da se 
više neće sufinancirati boravak djece u drugim vrtićima budući je kapacitet vrtića uređenjem 
kata dovoljan za smještaj djece. Marija Sinković obrazlaže da su stvoreni preduvjeti sa 
smještaj sve djece i sada nema potrebe da se sufinancira smještaj djece u druge vrtiće. 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao Amandman vijećnika Petra Vrančića na glasovanje.  
Za amandman je glasovao jedan vijećnik, dva su bila suzdržana i 9 protiv.  
Ivan Hanžek napominje da bi na  jesen Ministarstvo trebalo raspisati natječaj za izgradnju 
sportsku dvoranu, još se čeka potpis ugovora od strane nadležnih ministarstava, nadalje biti će 
potpisani ugovori između Komunalnog poduzeća i Hrvatskih voda o financiranju izgradnje 
kanalizacije Gubaševo do Ogrinšaka, prihvaćeno je financiranje programa SKD (Radničko 
naselje -Trgocentar) SKD 1 Ulica M. Gupca -Dunapack - spoj na kolektor. Osim toga, 
dobiveno je 500.000,00 kn za uređenje gradske knjižnice, koje je u tijeku. Zoran Krajačić je 
predložio da se o ovim točkama glasa u paketu, što je Vijeće jednoglasno podržalo. Nakon 
toga Gradsko vijeće sa 9 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi: 
1) I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   infrastrukture  
u Gradu  Zaboku  za 2012. 
2) I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2012. 
3) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012. 
4) I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012. 
5) I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2012. 
 6) I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. 
 7) Odluku o I. izmjenama  i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. 

Točka 7. 
 Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2012. 
Zoran Krajačić iznosi da u izvještajnom razdoblju od 01. lipnja do 30. lipnja 2012. godine iz 
Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu sa aktivnosti: A100002 – tekuća rezerva proračuna 
nisu isplaćivana sredstva proračunske zalihe.  
Bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. lipnja 2012. godine.    

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



 
Točka 8. 

Prijedlog odluke o uključivanju Grada Zaboka u Lokalnu akcijsku grupu (LAG-a) 
Željko Tomek je dao pojašnjenje uz prijedlog, Gradonačelnik napominje da će se vjerojatno 
ići na objedinjavanje LAG-ova. Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 9 glasova za  
jednim suzdržanim glasom donosi Odluku o uključivanju u lokalnu akcijsku grupu (LAG) 
koja obuhvaća područje Grada Zaboka te općina  Sv.Križ Začretje, Krapinske Toplice i 
Veliko Trgovišće u Krapinsko-zagorskoj županiji, u skladu s leader programom 
europske unije, kako slijedi: 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom Grad Zabok suglasan je sudjelovati u formiranju i djelovanju 
Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) južnog dijela Krapinsko-zagorske 
županije koji obuhvaća područje grada Zaboka te općina Sv. Križ Začretje, Krapinske 
Toplice i Veliko Trgovišće, kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om 
obuhvaćenog područja. 

Članak 2. 
 Za predstavnika Grada Zaboka u procesu formiranja LAG-a imenuje se Željko Tomek, 
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, a kao 
zamjenik predstavnika Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada Zaboka. 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorsku županije“. 
 

Točka 9. 
1) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom    
ustanovom Dječji vrtić i jaslice „Zipkica“ Zabok, 
Natalija Gretić je dala obrazloženje, te nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi  
Odluku o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom ustanovom 
Dječji vrtić i jaslice “Zipkica” Zabok, kako slijedi: 

Članak 1. 
 U Odluci o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom ustanovom Dječji vrtić i jaslice 
“Zipkica” Zabok (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 24/94.) mijenja se 
naziv Odluke, tako da glasi: “Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Dječjim vrtićem 
“Zipkica”. 

Članak 2. 
 Članak 1. Odluke mijenja se, tako da glasi: “Grad Zabok preuzima osnivačka prava 
nad Dječjim vrtićem “Zipkica” (u daljnjem tekstu: ustanova). 

Članak 3. 
 U članku 2. Odluke stavak 1. mijenja se, tako da glasi: “Naziv ustanove glasi: Dječji 
vrtić “Zipkica”. 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije”. 
 
2) Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Dječjim vrtićem “Zipkica” 
(pročišćeni tekst) 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Prijedlog odluke o 
preuzimanju osnivačkih prava nad Dječjim vrtićem “Zipkica” (pročišćeni tekst). 
 

Točka 10. 



Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, Zapisnik o otvaranju 
i razmatranju ponuda – na znanje 
Željko Tomek napominje da nije bilo zainteresiranih za kupnju nekretnine. Gradonačelnik 
napominje da potencijalni kupci nisu mogli odgovoriti na postavljeni uvjet (onemogućava se 
preprodaja nekretnine). Gradsko vijeće primilo je na znanje ovaj Zapisnik 
 

Točka 11. 
Policijska postaja Zabok, Informacija o općem stanju sigurnosti na području PP Zabok  
tijekom mjeseca lipnja 2012.- na znanje 
Pitanja  nije bilo pa Gradsko vijeće prima na znanje Informaciju. 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o prihvaćanju sklapanja izmijenjenog Društvenog ugovora Krapinsko-
zagorskog Aerodroma d.o.o. 
Natalija Gretić je dala obrazloženje uz dopunu dnevnog reda. KZŽ je prihvatila ovaj 
izmijenjen Društveni ugovor. Sjedište se preselilo u Zabok a ostale izmjene se odnose na  
usklađenje s postojećom situacijom. Gradonačelnik napominje da zemljište aerodroma nije 
ušlo u temeljni kapital i Grad inzistira da se zemljište upiše kao temeljni kapital, te bi na taj 
način bi grad imao preko 25% učešća. Osim toga, zatraženo je da se promijeni naziv u 
Zagorski aerodrom Zabok.  Zdenko Trgovec mišljenja je da je trebalo napraviti izračun 
koliko će Grad u budućnosti trebati izdvajati sredstava, mišljenja je da u doglednih 10 godina 
aerodrom neće biti komercijalno iskoristiv. Ivan Hanžek obrazlaže da Grad i KZŽ sve 
rješavaju sporazumno, a da u HR ima samo jedan aerodrom koji je komercijalno isplativ. Već 
sada se pregovara sa potencijalnim ulagačima koji su zainteresirani za hangare i avio školu, 
ali o komercijalnoj isplativosti je teško govoriti.  Nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 
8 glasova za jednim suzdržanim i jednim glasom protiv donosi Odluku: 
 Prihvaća se sklapanje Društvenog ugovora Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za 
športsko turističku djelatnost, u tekstu koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 
 

Točka 13. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Zoran Krajačič iznosi da je  kod ulaza i na e-mail adrese dostavljen odgovor Plavinke d.o.o. 
– specifikaciju Pozicije II./6 iz Računa dobiti i gubitka  na zahtjev vijećnika Zdenka Trgovca. 
Zdenko Trgovec iznosi da u odgovoru gosp. Končevskog ima puno prostora za analizu od 
stručne službe kako bi se utvrdili stvarni troškovi i opravdani troškove. Posebno naglašava 
troškove amortizacije koji čine 50% vrijednosti strojeva, pa traži da se za slijedeću sjednicu 
dostavi popis dugotrajne imovine na koju se obračunava amortizacija. Petar Vrančić pita da 
li je moguće sada, na sjednici dati obrazloženje ili da se pozove gosp. Končevski na slijedeću, 
kako bi obrazložio troškove goriva, cestarine, telefona, koliko otpada na telefoniranje 
djelatnika i direktora. Navedeni su troškovi i vanjskih usluga, rušenja stabala, vanjski iskopi, 
ostale usluge i troškovi ugovora o djelu, te pita o kojim poslovima se radi da zahtijevaju tolika 
sredstva, a radi se o poslovima koji se obavljaju isključivo za grad. Nadalje, mišljenja je da su 
troškovi za upotrebu vlastitog automobila preveliki, te traži  da se troškovi obrazlože i 
potkrijepe dokumentacijom. Zdenko Trgovec je telefonskim putem 1. 8.2012. dopunio svoje 
pitanje - zatražio je da se na slijedeće Vijeće dostavi podatak koliko je u  „Plavinka“ d.o.o.  na 
ime amortizacije otpisano sve ove godine (od osnivanja navedenog d.o.o.) i evidenciju 
dugotrajne imovine „Plavinka“ d.o.o. po godinama s bilješkama uz financijska izvješća. 
Imenovani vijećnik je istakao da će ukoliko je potrebno i pismeno zatražiti navedeni odgovor 
- odgovoreno mu je da to nije potrebno. Pitanja su proslijeđena odgovornim osobama -upravi 
poduzeća (direktoru) te predsjedniku Skupštine. 
Na kraju sjednice Zdenko Trgovec je svima prisutnim podijelio fotografiju neuređenog 
dječjeg igrališta u Špičkovini, na što je gradonačelnik odgovorio da to igralište ukinuto pa 



Plavinka nema obaveze održavati isto. Petar Vrančić pita da li gradsko poduzeće može 
obavljati poslove za grad bez javnog natječaja (vezano uz uređenje aerodroma), traži dokaz da 
je Plavinka ostvarila prihod u značajnijem iznosu za poslove koji je sam direktor naveo. 
Nadalje, da li netko kontrolira korištenje strojeva Plavinke, jer na terenu kruže razne priče o 
korištenju istog u privatne svrhe. Zdenko Trgovec ističe da je dječje igralište u Lugu i dr. 
obiđena i da je tek nakon 10 dana na zahtjev pokošeno u Lugu . Stjepan Fotivec napominje 
da Plavinka ima svoju Skupštinu, kojoj je on predsjednik i da niti jedan dokument nije donijet 
a da nije prekontroliran. Damir Žigman predlaže da se pozove gosp. Končevski kako bi 
istom direktno postavili pitanja, jer se obično pitanja postavljaju kada nije prisutan, a kad je 
prisutan pitanja izostanu. Željko Tomek iznosi da je osobno o pitanjima Plavinke razgovarao 
s gosp. Trgovcem i da su neka pitanja riješena, ali da je isto tako činjenica  da je bilo situacija 
da su zaposlenici bili na bolovanju, ili su strojevi bili u kvaru, te da ne stoji konstatacija da se 
ne prati i ne kontrolira poslovanje Plavinke. Ivan Hanžek iznosi da je direktoru rečeno da 
zaposlenici nisu opravdanje, da to problem riješi angažiranjem nezaposlenih preko burze. Za 
slijedeću sjednicu će se pripremiti zatraženi podaci. 
Drugih pitanja nije bilo, pa predsjednik Zoran Krajačić poziva sve prisutne na polaganje 
vijenaca povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 
Položiti će se vijenac i zapaliti svijeće kod centralnog križa na gradskog groblju u petak u 
19,00 dati. 
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,45 sati. 
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 
38. sjednice Gradskog vijeća od 30. srpnja 2012.  
 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                               G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                Zoran Krajačić 


