
KLASA: 021-05/11-01/02 
URBROJ: 2197/01-03/2-11-6 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 28. ožujka 2010. g. u gradskoj 
vijećnici s početkom u 18,00 sati. 
           Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, potpredsjednici Vijeća: Žarko 
Ivančić i Tihomir Borovčak, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Višnja Kukolja, Bojana Birač, 
bacc.oec., Damir Žigman, Zdenko Trgovec, Valent Martinec, Alojz Buzjak, dipl. iur. i Petar 
Vrančić. 

                Sjednici nisu prisutni: Željko Belina, dipl. ing., Božidar Posavec, inž.(opr.) Alen 
Gerek, dipl. ing. i Srećko Papišta. 
           Nadalje, sjednici su prisutni: Ivan Hanžek, oec. gradonačelnik, Nevenka Gregurić 
zamjenica gradonačelnika, Marija Sinković, univ.bacc. oec., pročelnica Upravnog odjela za 
financije, Željko Tomek, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
javne potrebe, Kruno Čačko, dipl. iur., samostalni upravni referent u Uredu Grada, Barbara 
Horvatek, dipl. iur. volonter na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa, Tihomir Vrančić, dipl. polit., ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zaboka, Andreja 
Šagud, privremena ravnateljica Gradske knjižnice "K.Š.Gjalski", Dijana Lovinčić Crnković, 
ravnateljica DVJ "Zipkica" Zabok, te Manuela Franc, novinar Radio Zaboka, Nikola Capar, 
novinar Večernjeg lista. 
Zapisnik je vodio Kruno Čačko. 
          Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća je otvorio sjednicu u 18,00 sati, 
pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova 
Gradskoga vijeća pa se može pravovaljano odlučivati. 
 Za sjednicu je jednoglasno utvrđen slijedeći  

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     10. ožujka 2011., 
2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata i određivanju zamjenika člana Gradskog  
    vijeća Grada Zaboka i davanje svečane prisege, 
3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010., 
4. Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2010., 
5. Pučko otvoreno učilište Zabok: 
      1)  Izvješće o radu  i financijska izvješća za 2010., 
      2)  Izdavanje  prethodne suglasnosti  na izmjene i dopune akata, 
6. Gradska knjižnica "Ksaver Šandor Gjalski", Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2010.  
7. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2010., 
8. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
    Grada Zaboka iz 2010. godine, 
9. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2010., 
10. Izvješća o izvršenju: 
   - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Gradu  Zaboku za 2010.,  
   - Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.,  
   - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. 
   - Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2010., 
   - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2010. 
11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe, 
12. Stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina u Gradu Zaboku – Zaključak  



      Gradonačelnika - na znanje, 
13. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
14. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka 
održane dana 10. ožujka 2011. godine 
Gradsko vijeće bez primjedbi verificira Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća  
Grada Zaboka održane dana 10. ožujka 2011. godine. 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata i određivanju zamjenika člana 
Gradskog vijeća Grada Zaboka i davanje svečane prisege 
Gradsko vijeće bez rasprave jednoglasno prima na znanje Zaključak Mandatne komisije o 
prestanku mandata i određivanju zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Zaboka, kako slijedi
  

I. a) Utvrđuje se da je  članu Gradskog vijeća Grada Zaboka, Valec Damiru danom 10. 
ožujka 2011., dostavom pisane i ovjerene ostavke kod javnog bilježnika, prestao mandat  te su 
nastupile zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. 

    b) Sukladno točci I. a) ovog Zaključka utvrđuje se, primjenom članka 8. stavka 1. i 
3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave: 
- prestanak mandata članu Gradskoga vijeća Grada Zaboka:  
            Valec Damiru, Zabok, M. Gupca 238 b, izabranog s koalicijske liste Hrvatske 
demokratske zajednice-HDZ, Hrvatske socijalno liberalne stranke –HSLS, Zagorske 
demokratske stranke - ZDS i Zagorske stranke – ZS 
-početak mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Zaboka: 
            Vrančić Petru, Zabok, S. Radića 1, kao neizabranom kandidatu s koalicijske liste 
Hrvatske demokratske zajednice-HDZ, Hrvatske socijalno liberalne stranke –HSLS, Zagorske 
demokratske stranke - ZDS i Zagorske stranke - ZS,  a kojeg je svojom odlukom odredio 
HDZ Gradski odbor HDZ-a grada Zaboka, kojoj je pripadao član kojem je prestao mandat. 

II. Ovaj Zaključak podnijet će se kao izvješće Gradskom vijeću Grada Zaboka 28. 
ožujka 2011. godine i objaviti u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 
Nakon toga, Petar Vrančić je dao svečanu prisegu potpisivanjem iste. 

 Točka 3. 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. 
Gradonačelnik napominje da se radi o izvještaju o radu Gradske uprave u cijelosti,  
razrađeno po oblastima. Pitanja nije bilo, te  Gradsko vijeće za 10 glasova za i jednim protiv 
donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 
2011. 

Točka 4. 
Dječji vrtić i jaslice "Zipkica" Zabok, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2010. 
Dijana Lovinčić Crnković, ravnateljica DVJ daje obrazloženje uz izvješće. Petar Vrančić 
iznosi da se cijena vrtića nije mijenjala od 2008. a od 1. 9. 2009. se povećao broj djelatnica,  s 
obzirom na povećanje broja djece. Predlaže da se poveća udio sufinanciranja od strane grada 
na ime uštede po drugim stavkama proračuna. S obzirom recesiju i činjenicu da su mnogi 
roditelji ostali bez posla  učešće roditelja, osobito tamo gdje je više djece u obitelji je znatan 
iznos i trebalo bi razmisliti o smanjenju cijene programa s dosadašnjih 735 kn po djetetu na 
300 - 400 kn. Marija Sinković obrazlaže da se za DVJ izdvaja više od 50%, a što se tiče 
cijene programa ona je ista kao i u okolnim gradovima i općinama. Petar Vrančić naglašava 
da se radi o prijedlogu s obzirom da su izdvajanja za roditelje posebno za obitelji s više djece 
prevelika, a potrebna sredstva se mogu iznaći uštedom po nekim stavkama proračuna. 



Gradonačelnik iznosi da nije pristalica populističke politike, te da treba voditi računa o 
obvezama prema brojnim korisnicima gradskog proračuna. Što se tiče cijene vrtića treba uzeti 
u obzir da mnogi roditelji, koji su isto porezni obveznici svoju djecu ne mogu   iz  financijskih 
razloga  poslati u vrtić, po takvom i njih bi trebalo sufinancirati jer su u nepovoljnijem 
položaju. Olakšice za roditelje s više djece postoje i regulirane su odlukom. Napominje da se 
više neće sufinancirati smještaj djece s područja grada u druge vrtiće budući je kapacitet u 
zabočkom vrtiću dovoljan za smještaj za svu djecu s područja grada Zaboka, a takva je 
preporuka sindikata i Ministarstva.  
Nakon 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 2009./10. godinu, te za dio 
2010./11. godine kao i financijska izvješća za 2010. godinu u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 4.858.554 Kn 
 - ukupni rashodi i izdaci  u iznosu od 4.997.719 Kn  

II. Financijska izvješća za 2010. godinu prihvatilo je i donijelo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića i jaslica «Zipkica» na svojoj 36. sjednici održanoj dana 14. veljače 2011. 
godine.  

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

Točka 5. 
Pučko otvoreno učilište Zabok: 
      1)  Izvješće o radu  i financijska izvješća za 2010., 
      2)  Izdavanje  prethodne suglasnosti  na izmjene i dopune akata 
Tihomir Vrančić daje obrazloženje. Posebno napominje da je upisano 1400 studenata, da je 
razina upisa škole stranih jezika ostala na istom nivou, poduzeća smanjuju broj zaposlenika 
koje šalju na tečajeve zbog financijske krize, dobra je suradnja s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje vezano uz prekvalifikaciju, zadovoljavajuća je posječenst kino predstavama, 
manje kazališnim predstavama. U tijeku je izdavanje dopusnice za specijalistički studij 
somelijerstva i voditelja restorana. S obzirom na potrebu vođenja gradske galerije predlaže se 
zapošljavanje suradnika u odjelu kulturnih djelatnosti, te vezano s tim traži suglasnot na 
odluku o izmjenama odluke o organizaciji i sistematizaciji, te izmjenu Pravilnika o plačama. 
Nakon toga Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeće  Zaključke: 
1) I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje izvješće o radu, te financijska izvješća 
ustanove „Pučko otvoreno učilište Zabok“ iz Zaboka, Kumrovečka 8 za 2010. godinu, a u 
kojima su iskazani:  

 - ukupni prihodi u iznosu od 2.287.209,13 Kn  
 - ukupni rashodi u iznosu od 2.285.999,41 Kn  
 - razlika prihoda i rashoda = 1.209,72 Kn 
II. Predmetno izvješće o radu, te financijska izvješća za 2010. godinu usvojilo je Upravno 
vijeće Pučkog otvorenog učilišta na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 03. ožujka 2011. 
godine.    
III. Izvješće o radu, te financijska izvješća za 2010. godinu daju se u prilogu ovog 
Zaključka i čine njegov sastavni dio. 

 
2) I. Pučkom otvorenom učilištu Zabok daje se prethodna suglasnost na:  

- Odluku o izmjeni Odluke o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te 
- Odluku o izmjeni Pravilnika o plaćama. 

Odluke iz stavka 1. ove točke donesene su na 7. sjednici Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog učilišta Zabok dana 03. ožujka 2011. godine. 

II. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Odluka o 
izmjeni Pravilnika o plaćama daju se u prilogu ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio. 



Točka 6 
Gradska knjižnica "Ksaver Šandor Gjalski", Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 
2010.  
Andreja Šagud je dala obrazloženje uz izvještaj, napominje da je Grad otkupio poslovni 
prostor za proširenje knjižnice. Gradonačelnik obrazlaže da je zbog potrebe proširenja 
gradske knjižnice otkupljen poslovni prostor od PZ V. Trgovišće i privatne firme – prostor 
koji je godinama bio prazan, u tijeku je izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja za 
dobivanje potvrde izvedenog stanja za legalizaciji postojeće knjižnice, te je u tijeku izrada 
glavnog projekta za dobivanje potvrde glavnog projekta  za ostali dio knjižnice. 

 Nakon  toga Gradsko  vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 
I. Gradsko vijeće Grada Zaboka  p r i h v a ć a  Izvještaj o radu gradske knjižnice «Ksaver 
Šandor Gjalski» iz Zaboka, S. Radića 1 za 2010. godinu, te prima na znanje financijske 
izvještaje za 2010. godinu u kojima su iskazani:  
 - ukupni prihodi i primici u iznosu od 689.600 Kn 
 - ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 686.493 Kn 
 II. Izvještaj o radu, te financijski izvještaji gradske knjižnice «Ksaver Šandor Gjalski» 
za 2010. godinu daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.    

Točka 7.  
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2010. 
Marija Sinković je dala obrazloženje, napominje da su prihodi od poreza na dohodak 20% 
manji. Napominje da je analizom evidencija kojima raspolaže Grad Zabok uočena pojava 
neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade i poreza od strane pojedinih 
vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine, te je 
vezano s tim tiskan oglas u Zabočkom listu, objavljen na Radio Zaboku i Internet stranici U 
raspravi su učestvovali Petar Vrančić i Gradonačelnik. 
 Nakon toga Gradsko vijeće sa 10 glasova za i jednim protiv donosi Odluku o 
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2010.  
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog 
manjka Grada Zaboka iz 2010. godine 
Marija Sinković je dala obrazloženje.  Nakon toga Gradsko vijeće sa 10 glasova za i jednim 
protiv donosi  Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka 
Grada Zaboka iz 2010. godine. 
 

Točka 9. 
Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2010. 
Razmotreno je Izvješće, te nakon toga Gradsko vijeće za 10 glasova za i jednim protiv donosi 
Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku komunalnih prihoda u 2010. godini. 
 

Točka 10. 
Izvješća o izvršenju: 
   - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Gradu  Zaboku za 2010.,  
   - Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.,  
   - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2010., 
   - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. 
   - Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2010., 
   - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2010. 
 



Razmotrena su Izvješća te nakon toga Gradsko vijeće sa 10. glasova za i jednim protiv donosi 
Zaključak o usvajanju sljedećih Izvješća: 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku 
za 2010. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2010. 
godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2010. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2010. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2010. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko  
   pravo za 2010. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2010. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2010. godinu 

Točka 11. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
Marija Sinković je dala obrazloženje. Zakonom o proračunu propisana je obveza da se u 
proračunu utvrde sredstva za proračunsku zalihu, a koriste se za financiranje rashoda nastalih 
pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća, te za druge 
nepredviđene rashode tijekom godine. U Proračunu Grada Zaboka za 2011. godinu planirana 
su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 120.000,00 kn, do sada iz proračunske zalihe nisu 
isplaćivana sredstva.  
Nakon toga bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak: 

I.  
 

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za razdoblje siječanj-veljača 2011. godine.  

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

Točka 12. 
Stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina u Gradu Zaboku – Zaključak 
Gradonačelnika - na znanje 
Izvješće je podijeljeno gradskim vijećnicima na znanje o njemu se ne glasa. 

Točka 13. 
Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
Željko Tomek je dao obrazloženje uz prijedlog , te nakon toga Gradsko vijeće  jednoglasno 
donosi  Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova.  
 

Točka 14.  
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
Bojana Birač predlaže da se razmisli o osnivanju Savjeta mladih. Zoran Krajačić odgovara 
da će se prijedlog razmotriti na koordinaciju u srijedu. Bojana Birač informira prisutne da je 
u subotu 26.03., povodom Svjetskog dana voda Forum Mladih SDP-a Zabok, proveo akciju 
čišćenja dijela obale rijeke Krapinice. Očišćeno je područje oko brane nasuprot Gimnazije, s 
obje strane rijeke, te dio obale uz cestu dug oko 200 metara - napunilo se 27 velikih crnih 
vreća za smeće. 
Nadalje poziva sve prisutne na humanitarni turnir u belotu u organizaciji Foruma Mladih 
SDP-a Zabok u vatrogasnom domu radi nabave prijenosnog računala za Božidara Borovčaka, 
oboljelog od multiple skleroze.  
Petar Vrančić postavlja pitanje koliko se plača najam prostora Gradske galerije i na koji rok , 
te da li se planira kupnja tog prostora. Gradonačelnik odgovara da galerija ima 240 m2, 
zakupnina iznosi  7 eura po m2, prostor je zakupljen  na rok od tri godine. Grad ima namjeru 
kupiti ovaj prostor kada će to financijske mogućnosti dozvoljavati jer se radi o jednom 
prostoru koji se može koristiti u više namjena za gradske potrebe. Petar Vrančić s obzirom 



na znatna sredstva kredita uložen u gospodarsku zonu pita kakvo je stanje sa prodajom 
zemljišta i ulaganjima potencijalnih investitora. Tomek Željko odgovara da su vezano uz 
planiranu izgradnju poslovnih objekata kontaktirani investitori te odgovara: PLANKOS d.o.o.- 
sada kreće u izgradnju,  Tomo Varga d.o.o.- dokumentacija gotova, izabran izvođač radova, 
ZIEGLER d.o.o. – kreće u izgradnju krajem godine, ENERGOTEHNA d.o.o. – sada nemaju 
financijskih mogućnosti za investiciju,   SIGNUM MAX – začinju s radovima krajem godine. 
Petar Vrančić traži u pisanom obliku odgovor na što je utrošeno 150.000,00 kn za  
organizaciju dočeka Nove Godine, budući se radi o velikom iznosu. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjednik Gradskog vijeća Zoran Krajačić 
zaključuje  sjednicu u 19,30 sati. Akti donijeti na ovoj sjednici su izvršeni i prilažu se ovom 
izvodu iz Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 28. ožujka 2011. 
 
 
 
 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
       Kruno Čačko                                                                     G r a d s k o g  v i j e ć a 
                               Zoran Krajačić 
 
 



                               
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD ZABOK 

                       Gradonačelnik 
 
KLASA: 021-05/11-01/04 
URBROJ: 2197/01-03/2-11-8 
Zabok, 3. travnja  2011. 
 
      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOK
      
 
Predmet: Vijećničko pitanje sa 23. sjednice Gradskog vijeća  

     Grada Zaboka održane dana 28. ožujka  2011. godine  
    - očitovanje, daje se 

 
              Vezano uz pitanje  postavljeno na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka vezano 
uz troškove organizacije dočeka Nove Godine dostavlja se očitovanje kako slijedi: 
               Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (javnim uslugama iz Dodatka II B (točka 26.) 
provedena je javna nabava i ugovorena organizacija dočeka Nove godine 2010. godine  na 
Trgu K.Š Gjalskoga u Zaboku. Ugovor je sklopljen s izvršiteljem- obrtom „M Stage“, razglas, 
rasvjeta, pozornica Zabok.  

Izvršitelj je osigurao pozornicu sa krovom velične 40 m2, razglas i rasvjetu, prostor i 
hranu za izvođače, voditelja programa, potrebnu redarsku službu, čišćenje i sanaciju Trga 
K.Š. Gjalskog, krijes, zatvaranje prometa u Ulici M. Gupca i Kolodvorskoj , te svu ostalu 
tehničku opremu. Nadalje isti je izradio i realizirao propagandne sadržaje i rekvizite, objavio 
održavanje javne manifestacije preko sredstava javnog priopćavanja i izvršio prijavu 
nadležnoj Policijskoj postaji, te prijavio glazbenu priredbu HDS ZAMP-u. Za organizaciju 
narečenog naručitelj je izvršitelju isplatio iznos 146.370,00 Kn (119.000,00 Kn bez PDV) 
sukladno ugovoru.  
             Nadalje, analogna organizacija Dočeka Nove 2011. godine provedena je sukladno 
Zakonskoj regulativi i u 2011.  
 
 
 S poštovanjem, 
 
 

   
 GRADONAČELNIK                   
    Ivan Hanžek, oec. 
                  

 
    DOSTAVITI: 
1. Naslovu, 
2. Pismohrana. 
 


