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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 43. sjednice Gradskog vijeća Grada  Zaboka,  održane. 6. ožujka 2013. g. u  gradskoj vijećnici 
s početkom u 18,00 sati. 

Sjednici su prisutni: predsjednik Vijeća Zoran Krajačić, potpredsjednik Vijeća Žarko 
Ivančić, te članovi: Stjepan Fotivec, oec, Bojana Birač, bacc.oec., Valent Martinec, Zdenko 
Trgovec, Petar Vrančić dipl. oec., Damir Žigman, Srećko Papišta Višnja Kukolja, Amalija 
Gregurić, Alen Gerek, dipl. ing. i Alojz Buzjak, dipl.iur 

Sjednici nisu prisutni: Tihomir Borovčak, potpredsjednik Vijeća (opr.) i Željko Belina, 
dipl. ing.   

Nadalje, sjednici su prisutni: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, Natalija Gretić, dipl.iur., 
pročelnica Ureda Grada, Tamara Loina računovodstvena referentica – knjigovođa, Manuela 
Franc, novinar Radio Zaboka, Maja Šimunić i Martin Horvat ispred  Zagorskog lista, Sabina 
Pušec, novinarka dopisništva Večernjeg lista. 
  Gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. je opravdao svoj izostanak. 

Zapisnik je vodila Gordana Dugorepec. 
Zoran Krajačić, predsjednik Gradskog vijeća otvorio je sjednice u 18.10 sati, pozdravlja sve 
prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova (13 od 15) pa se može 
pravovaljano odlučivati.  
Prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda nije bilo, pa Gradsko vijeće jednoglasno usvaja 
slijedeći 

D n e v n i     r e d 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  održane  
     13. veljače 2013., 
2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012., 
3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
   Grada Zaboka iz 2012., 
4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012., 
5. Izvješća o izvršenju: 
 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012., 
6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012., 
7. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
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Prije prelaska na rad po dnevnom  redu Alen Gerek je postavi pitanje zašto je materijal 
dostavljen po hitnom postupku. Petar Vrančić rekao je da nije dobio materijale za sjednicu pa će 
zato biti suzdržan po svim točkama dnevnog reda, jer nije mogao proučiti materijal za sjednicu. 
Obrazloženje zašto je materijal dostavljen po hitnom postupku  dala je Marija Sinković -  
objasnila je da je u NN br. 24 od 27.02.2013. izašao novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna. Novim pravilnikom definiran je nešto drugačiji izgled izvještaja 
o izvršenju, a kako je isti već bio izrađen po dosadašnjem Pravilniku , odlučeno je da se po 
hitnom postupku dostavi vijećnicima na razmatranje i donošenje prije stupanja na snagu novog 
Pravilnika. Naime, izrada po novom pravilniku zahtjeva izradu novog informatičkog programa, a 
to bi potrajalo i već izrađen materijal bi se morao raditi ponovo po novom programu. 

Točka 1. 
Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća  Grada Zaboka održane    
dana 13. veljače 2013. 
Bez primjedbi jednoglasno je verificiran Skraćeni zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Zaboka održane  dana 13. veljače 2013. godine 

Točka 2.  
Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije.  
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova za, 2 glasa protiv i jednim suzdržanim 
glasom donosi  Odluku o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012. 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i načinu pokrića proračunskog manjka  
Grada Zaboka iz 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova 
za, 2 glasa protiv i jednim suzdržanim glasom donosi  Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja i 
načinu pokrića proračunskog manjka Grada Zaboka iz 2012. 

Točka 4. 
Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2012. 
Obrazloženje je dala Marija Sinković. Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Zaboka sa 10 glasova 
za, 2 glasa protiv i jednim suzdržanim glasom donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku 
komunalnih prihoda u 2012. Godini. 

Točka 5. 
Izvješća o izvršenju: 
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012., 
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012.  
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012., 
 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012.,  
 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012., 
 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012., 
 
Zoran Krajačić predlaže da se izvješća rasprave i usvoje u paketu. Bez rasprave Gradsko vijeće 
Grada Zaboka sa 10 glasova za,  i tri suzdržana glasa donosi slijedeći Zaključak: 

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

infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012. godinu,  
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- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 
Zaboku za 2012. godinu,  

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012. 
godinu,  

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2012. 
godinu,  

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012. godinu,  
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za 2012. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2012. 

godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2012. 

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 6. 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 
Bez rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći Zaključak o usvajanju Izvješća 
Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2012. 

Točka 7. 
Vijećnička pitanja i prijedlozi. 
Natalija Gretić je informirala prisutne o namjeri Pučkog otvorenog učilišta  kupnje poslovnog 
prostora – prizemlje Regeneracije d.d. Zabok, te o pismu namjere Trgocentra  za kupnju doma u 
Jakuševcu i pripadajućeg  zemljišta. Dana 1. 3. je zaprimljen zahtjev Pučkog otvorenog učilišta 
za davanje suglasnosti za kupnju poslovnog prostora u Regeneraciji gdje se nalazi i zahtjev za 
kredit. Procedura je složena, a kako se zbog raspisivanja izbora neće moći poštivati cjelokupni 
postupak zahtjev će se proslijediti Gradskom vijeću u novom sazivu kada se provedu sve 
potrebne predradnje. Drugi zahtjev se odnosi na društveni dom u Jakuševcu, Grad već godinama 
pregovara s Trgocentrom s obzirom da oni smatraju da imaju vlasnička prava nad zemljištem i 
domom, mada je Grad  Zabok upisan kao vlasnik. Naime, Grad  godinama  pokušava naći 
sporazumno rješenje bez uspjeha, a sada je zaprimljen zahtjev da su spremni kupiti dom sa 
zemljištem, što je napredak u odnosu na dosadašnje  pregovore. Grad mora dati procijeniti 
nekretnine, raspisati javni natječaj i vidjeti koji je opći interes, tako da će i ovo pitanje rješavati 
Gradsko vijeće u novom sazivu.  
Petar Vrančić pita kada će dobiti odgovore na postavljena pitanja. Zoran Krajačić napominje 
da se radi o sjednici sazvanoj po hitnom postupku, odgovori će se dati na redovnoj. 
Stjepan Fotivec predlaže da se utvrdi da li vijećnici imaju kakva dugovanja prema Gradu 
Zaboku, te su se svi vijećnici izjasnili da su suglasni da se na slijedećoj  sjednici dostave podaci o 
njihovim obvezama prema Gradu. 

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 18,20 sati. Akti donijeti na 
ovoj sjednici su izvršeni, te se predlaže verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Zaboka od 6. ožujka 2013.  

 
         Zapisničar                                   PREDSJEDNIK 
  Gordana Dugorepec                                                               G r a d s k o g  v i j e ć a 
                                  Zoran Krajačić 


