
KLASA: 021-05/12-01/02                                
URBROJ: 2197/01-02-12-2 
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 29. ožujka 2012. g. u gradskoj vijećnici s 
početkom u 18,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, Žarko Ivančić i Tihomir 
Borovčak, potpredsjednici Vijeća, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, 
bacc.oec., Valent Martinec, Amalija Gregurić, Damir Žigman i Zdenko Trgovec,  

                Sjednici nisu prisutan: Željko Belina dipl. ing. Alojz Buzjak,dipl. iur. Petar Vrančić dipl. 
oec.(opr.) Alen Gerek, dipl. ing., Srećko Papišta (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, Marija Sinković, univ.bacc.oec., pročelnica Upravnog odjela za 
financije, Rajko Turk, inž. građ., direktor Komunalnog-Zabok, Jasenka Borovčak, tajnica DND 
Zabok, Marta Tušek, dječja gradonačelnica, Luka Štokan, njezin zamjenik, Ivana Ivanek, dipl. 
oec., viši stručni suradnik za financije, Tamara Loina, stručna pristupnica ekonomije, 
računovodstvena referentica – knjigovođa, Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent, 
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.  
 
Nakon toga za sjednicu je jednoglasno utvrđen slijedeći  
 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     5. ožujka 2012., 
2. Komunalno-Zabok  d.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2011.,  
3. Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011., 
4. Društvo Naša djeca Zabok, Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za  
    školsku god. 2011./2012. 
5. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011., 
6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
   Grada Zaboka iz 2011., 
7. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011., 
8. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011., 
9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012., 
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10. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane    
dana 5. ožujka 2012. 
Budući je vijećnik Zdenko Trgovec htio pokrenuti raspravu o odgovorima na vijećnička pitanja 
koja su dana uz skraćeni zapisnik  pod točkom verifikacija zapisnika s prošle sjednice 
predsjednik Gradskog vijeće je odgovorio da će se o odgovorima na vijećnička pitanja, sukladno 
Poslovniku o radu Gradskog vijeća, raspravljati pod točkom 10. vijećničkim pitanjima i 
prijedlozima, na što je Zdenko Trgovec izrazio nezadovoljstvo. 
Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 11 glasova za i jednim glasom protiv verificira  
Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane  dana 5. ožujka 2012. 

Točka 2. 
Komunalno-Zabok  d.o.o. Zabok, Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2011. 
Rajko Turk, je dao opširno  obrazloženje uz izvješće, a u raspravi je učestvovao Žarko Ivančić  
koji je predložio da se uredi i ogradi zelena tržnica na Bloku kolodvor iz higijenskih i sigurnosnih 
razloga. Rajko Turk obrazlaže na koji način funkcionira zelena tržnica. Problem je što je tržnica 
otvorena sa tri strane. Grad Zabok i Komunalno je pokrenuo neke projekte, ako se ide na 
zatvaranje atrija dobiva se novi prostor na gornjoj etaži, paralelno treba ići na zatvaranje donje 
etaže. Ističe da se suočavamo s pojavom vandala koji namjerno uništavaju inventar tržnice, te 
skreće pažnju da policija treba odraditi svoj dio posla. Komunalno će svakako zajedno s Gradom 
Zabokem nastojati riješiti ovaj problem. 
Amalija Gregurić je postavila pitanje da li imaju u planu odvoz glomaznog otpada. Rajko Turk 
je obrazložio da postoje dva načina – građani svakodnevno mogu dovoziti glomazni otpad na 
deponiju. Ukoliko nema mogućnosti dovoza – na poziv građana Komunalno dođe i odvoz je 
organiziran ( građanima su podijeljeni leci, obavijest dana u Zagorski, na Radio Zaboku.  
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Izvješće o poslovanju, te financijske izvještaje 
tvrtke «Komunalno-Zabok» d.o.o. iz Zaboka, Zivtov trg 3 za 2011. godinu, a u kojima su 
iskazani:  
 - ukupni prihodi u iznosu od 8.267.724,90 Kn,  
 - ukupni rashodi u iznosu od 7.401.480,75 Kn,  
 - ostvarena dobit nakon oporezivanja 651.325,82 Kn 
 II. Predmetne financijske izvještaje prethodno je razmotrila i usvojila Skupština društva 
na svojoj 9. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine.   
 Ujedno je skupština društva donijela Odluku o rasporedu ostvarene neto dobiti za 2011. 
godinu prema kojoj će se ostvarena neto dobit nakon oporezivanja rasporediti kao zadržana dobit.  

III. Izvješće uprave o poslovanju društva, Odluke skupštine društva, te bilješke uz  
financijska izvješća za 2011. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.  

Točka 3. 
Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011. 
Bez rasprave  Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje sažetak godišnjeg izvještaja o radu 
Dječjeg vrtića i jaslica «Zipkica» iz Zaboka za odgojno-obrazovnu 2010./11. godinu, kao i 
financijska izvješća za 2011. godinu u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.022.679 Kn 
 - ukupni rashodi i izdaci  u iznosu od 4.988.694 Kn  
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 - manjak prihoda preneseni u iznosu od 129.540 Kn 
 - manjak prihoda i primitaka za pokriće u budućem razdoblju u iznosu od 95.555 Kn  

II. Financijska izvješća za 2011. godinu prihvatilo je i donijelo Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića i jaslica «Zipkica» na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012. godine.  

III. Predmetna izvješća iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 
čine njegov sastavni dio.  

Točka 4. 
Društvo Naša djeca Zabok, Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka za 
školsku god. 2011./2012. 
Obrazloženje uz Program dala je tajnica DND Zabok Jasenka Borovčak, Marta Tušek, dječja 
gradonačelnica, Luka Štokan, njezin zamjenik. Koji su obrazložili plan aktivnosti u narednom 
razdoblju. Gradonačelnik se zahvaljuje  Dječjem Gradskom vijeću i DND, te pohvaljuje njihov 
rad, inventivnost i ozbiljnost po kojoj mogu biti primjerom odraslima, te napominje da mogu 
računati na njegovu potpunu podršku u svojim aktivnostima. Nakon toga Gradsko vijeće Grada 
Zaboka jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
 Gradsko vijeće Grada Zaboka prihvaća Program rada Dječjeg gradskog vijeća Grada 
Zaboka za školsku godinu 2011/2012., a koji je usvojen na 2. sjednici Dječjeg gradskog vijeća 
23. studenog 2011. godine. 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011. 
Nakon obrazloženja koje je dala Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, bez rasprave, donosi Odluku o godišnjem izvještaju 
o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2011. 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
Grada Zaboka iz 2011. 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata 
poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka Grada Zaboka iz 2011.  
 

Točka 7. 
Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011. 
Razmotreno je izvješće, te nakon toga Gradsko vijeće Grada Zaboka, bez rasprave,  jednoglasno 
donosi slijedeći Zaključak: 

Usvaja se Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2011. godini (u daljnjem tekstu: 
Izvješće). 

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

III.  
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije». 
Točka 8. 

Izvješća o izvršenju: 
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2011.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011.,  
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 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, bez rasprave, donosi slijedeći Zaključak: 

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća: 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Gradu Zaboku za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 

2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2011. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo za 2011. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2011. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2011. godinu 

II.  
Izvješća iz članka I. nalaze se  u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  

III.   
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije».  
Točka 9. 

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju Izvješća 
Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 29. veljače 
2012. godine.  Izvješće se nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
 

Točka 10. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Zoran Krajačić iznosi da su uz skraćeni zapisnik sa prošle sjednice dostavljeni odgovori na 
pitanja i primjedbe vijećnika Zdenka Trgovca, te pita da li ima primjedbi na dane odgovore. 
Zdenko Trgovec predlaže da se pristupi izmjeni Poslovnika o radu  Gradskog vijeća i da se 
uvede aktualni sat, kao što je to slučaj u Saboru i drugim gradovima. Drugo da se pokrene 
sveobuhvatna akcija svih udruga koje se sufinanciraju iz Proračuna Grada Zaboka u cilju čišćenja 
grada od divljih deponija. Iznosi da su građani informirani preko medija da mnogi gradovi i 
općine kreću u takvu akciju: Ivanić Grad, Kutina, uključuju se vatrogasci, škole, ribići, a kod nas 
kao da je akcija zamrla, smatra da treba uključiti sve građane, jer bi se na taj način potaknuli da 
više vode brigu o okolišu. Napominje da već godinama potiče akciju čišćenja divljih deponija na 
području grada, ali do sada nije provedena. 
Gradonačelnik iznosi da se aktualni sat nije u praksi pokazao dobrim, jer se počelo događati da   
se osipao kvorum, ili je dolazilo do međusobne zabrane među vijećnicima da toliko raspravljaju 
pod aktualnim satom. Slična je situacija i na sjednicama Sabora RH., za vrijeme aktualnog sata 
svi su prisutni, a kad se iscrpe pitanja i prijedlozi, dolazi do osipanja kvoruma. Što se tiče drugog 
prijedloga i Grad Zabok se uključio u globalnu akciju Zelena čistka, danas je poslan poziv i 
obavijest ispred Odbora za ekologiju, svim udrugama, školama, ribičima, lovcima, 
predsjednicima Mjesnih odbora, Komunalnom, Plavinki i dr. da se uključe u akciju 21. 4. 2012. 
Podržava ovakve globalne akcije čišćenja, još dok je župan bio Hitrec inicirao je čišćenje  obale 
Krapinice, duž cijele obale. Poziva sve vijećnike i ostale da se uključe u akciju. Grad će osigurati 
zaštitne rukavice, vreće i odvoz smeća. Zdenko Trgovec napominje da će biti problem ako se 
šuma zazeleni, onda se divlja odlagališta  neće vidjeti, predlaže sa se akcija organizira kao piknik, 
da se osigura i piće za učesnike akcije. Bojana Birač iznosi da je primijetila da neka domaćinstva 
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imaju kante za razvrstavanje smeća, te ju interesira gdje se mogu  nabaviti, koja im je cijena i na 
koji način se odvozi. Rajko Turk iznosi da se išlo na pilot projekt, kante su podijeljene 
besplatno, sklopljeni su ugovori s korisnicima o prikupljanju dvije vrste otpada. Kante su veće od 
standardnih i datumi odvoza će biti drugi, neće se odvoziti s nerazvrstanim otpadom. Zatim 
napominje da će se u suradnji sa Slovencima ići u nabavu posuda za razvrstan otpad, najprije 
papira i stakla. Vezano uz skupljanje boca i otkup ambalaže napominje da onečišćivač mora 
platiti zbrinjavanje svojeg otpada. Spomenuti pilot projekt razvrstavanja otpada se provodi i u 
Bedekovčini. Građani će se potpisom ugovora obavezati na pravilno postupanje u odlaganju, a 
ukoliko se neće pridržavati ugovora slijede kazne. Odvajanje korisnog otpada smanjit će troškove 
zbrinjavanja, jer će otpada koji će se zbrinuti u Piškornici biti manje.  
 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19,05 sati. 
Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. 
sjednice Gradskog vijeća od 29. ožujka  2012.  
 
 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                               G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                 Zoran Krajačić 
 
 
 


