
KLASA:021-05/15-01/08                                

URBROJ:2197/01-02-15-3                            

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 26. listopada 2015. u gradskoj 

vijećnici, s početkom u 18:00 sati. 

 

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

Ernest Oremuš, te članovi: Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Krajačić, Ivan Krajačić, 

Valter Siladi, Stjepan Fotivec, Dragutin Tisanić i Petar Vrančić. 

Sjednici nisu prisutni: Višnja Kukolja, Alen Gerek, Milivoj Gregurić i Željko Belina. 

Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, Marija Sinković, pročelnica Upravnog 

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

javne potrebe, Natalija Gretić, pročelnica Ureda Grada, Kruno Čačko, službenik Ureda Grada, 

Dijana Lovinčić Crnković, ravnateljica Dječjeg vrtića Zipkica, novinarka Zagorskog lista Maja 

Poljak  i Manuela Franc, novinarka Radio Zaboka. 

Zapisnik je vodila Natalija Gretić. 

 

Žarko Ivančić, predsjednik Gradskog vijeća, otvorio je sjednicu u 18:00 sati, pozdravio 

sve prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Gradskog vijeća 

(11 od 15 članova), pa se može pravovaljano odlučivati. 

Predložio je dopunu dnevnog reda točkom 8. koja glasi:  

Točka 8. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (materijal uz ovu točku je dostavljen 

vijećnicima u petak, 23.10.2015.) 

Vijećnička pitanja i prijedlozi postaju točkom 9.  

 

Dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena te nakon toga jednoglasno utvrđen sljedeći  

 

D N E V N I    R E D 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15.9.2015., 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb, 

3. Prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja, dom umirovljenika u Gubaševu, 

4. Društveni dom Zaseka, Lug Zabočki, ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku  

     učinkovitost - obnova krova sa solarnim panelima, gromobrana, plinske kotlovnice, fasadne  

     stolarije i fasade,  

5. Prijedlog odluke o privremenom korištenju gradskih javnih površina, nekretnina i predmeta za  

    oglašavanje za izbornu promidžbu, 

6. Godišnji plan i programa rada i kurikulum Dječjeg vrtića Zipkica 2015/2016., 

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 1.9. do 30.9.2015., 

8. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

9. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 

Točka 1. 

Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane  

15. rujna 2015. 

Bez primjedbi verificiran je Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 

održane 15. rujna 2015.  

Točka 2. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb 

Gradonačelnik obrazlaže prijedlog odluke: radi se o razvojnim pitanjima važnima za cijelo 

područje aglomeracije, osobito u sferi integriranog prijevoza i prijava na fondove Europske unije. 

Valter Siladi iznosi kako treba biti oprezan kako manje JLS nauštrb Grada Zagreba ne bi bile 

zakinute ulaskom u ovu aglomeraciju. Gradonačelnik odgovara kako je istina da najveći grad 
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uvijek ima najviše koristi prilikom prijave na projekte, ali je naša prednost kako bez nas Zagreb 

ne može ispuniti uvjete za takve projekte. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeću 

ODLUKU o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb 

 I. Daje se suglasnost na prijedlog Grada Zagreba za ulazak Grada Zaboka u sastav urbane 

aglomeracije Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu. 

 II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Točka 3. 

Prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja, dom umirovljenika u Gubaševu 

Danijel Tuđa iznosi kako je u III. izmjenama PPU-a grada Zaboka proglašeno građevinsko 

zemljište na privatnim parcelama Ane Kuljanić u Gubaševu, koja je nakon toga podnijela zahtjev 

Gradu za izradom UPU-a–dom umirovljenika Gubaševo, s time da je ista spremna sama snositi 

sve troškove izrade predmetnog plana. Takav plan donosi se za područje čiji je obuhvat veći od 

5000 m². Grad Zabok će biti samo nositelj izrade plana. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka bez rasprave jednoglasno (11 od 11) donosi 

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA – DOM UMIROVLJENIKA 

GUBAŠEVO. 

 

Točka 4. 

Društveni dom Zaseka, Lug Zabočki, ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku  

učinkovitost - obnova krova sa solarnim panelima, gromobrana, plinske kotlovnice, fasadne  

stolarije i fasade 

Danijel Tuđa iznosi: Grad Zabok prijavio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, koji mu je odobrio sufinanciranje predmetnih radova u iznosu od 40%. Radovi se 

izvode u 2 faze. Žarko Ivančić čestita na uspješnoj prijavi prema Fondu i ističe kako je to vrlo 

dobar projekt koji radimo, obzirom će se režijski troškovi doma smanjiti. To je vrlo bitno, jer su 

troškovi sada vrlo veliki. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK   

 I. Utvrđuje se da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odlukom o odabiru 

korisnika i dodjeli sredstava radi zajedničkog financiranja energetske obnove nestambenih zgrada 

KLASA:310-34/15-07/1485 URBROJ:563-04-1/259-15-13 od 17. lipnja 2015. godine odobrio 

Gradu Zaboku sredstva za energetsku obnovu Društvenog doma Zaseka. 

 II. Vrijednost ukupne investicije energetske obnove Društvenog doma Zaseka iznosi 

1.030.000,00 kuna sa PDV-om, a prihvatljivi troškovi koje sufinancira Fond iznose 944.227,50 

kuna sa PDV-om. Učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u realizaciji projekta 

iznosi 40% opravdanih prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 377.691,00 kuna sa PDV-om. 

 III. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka na potpisivanje ugovora sa Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu zajedničkog financiranja energetske obnove 

Društvenog doma Zaseka. 

Točka 5. 

Prijedlog odluke o privremenom korištenju gradskih javnih površina, nekretnina i 

predmeta za oglašavanje za izbornu promidžbu 
Martina Rubil Skitanić moli pravno obrazloženje donošenja odluke. Nadalje, pita kada će 

stupiti na snagu odluka gradskog vijeća. Iznosi kako nitko osim Grad Ivanca nema takvu odluku i 

pita može li se ona ublažiti. Postavlja pitanje tko će na terenu brojati tko je polijepio koliko 

plakata. Gradonačelnik odgovara: komunalni redar. Natalija Gretić iznosi kako je svako 

korištenje gradskih nekretnina od strane političkih stranaka nedopuštena donacija, zbog koje 

politička stranka može biti prekršajno kažnjena. Martina Rubil Skitanić predlaže da se pokuša 

ublažiti odluka, na način da se stupovi javne rasvjete izuzmu iz odluke. Natalija Gretić iznosi 
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kao iznimaka za gradsku imovinu ne može biti. Martina Rubil Skitanić napominje kako plakata 

već ima, pa moli da se izvrši provjera na terenu. Petar Vrančić traži da tretman za sve političke 

stranke bude isti, a ne da neki sve plate, a drugi lijepe plakate bez plaćanja i odobrenja i ne plate 

kaznu. Gradonačelnik iznosi kako je najveći problem što nakon izbora nitko ne želi ukloniti 

plakate i ostaje nered, što ovime želimo riješiti. 

Nakon toga, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi ODLUKU O 

PRIVREMENOM KORIŠTENJU GRADSKIH JAVNIH POVRŠINA, NEKRETNINA I 

PREDMETA ZA OGLAŠAVANJE ZA IZBORNU PROMIDŽBU. 

 

Točka 6. 

Godišnji plan i programa rada i kurikulum Dječjeg vrtića Zipkica 2015/2016. 

Dijana Lovinčić Crnković daje kratko obrazloženje ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK 

 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka prima na znanje Godišnji plan i program rada i 

Kurikulum Dječjeg vrtića Zipkica za odgojno-obrazovnu 2015/2016. godinu, kojeg je 

donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zipkica 30. rujna 2015. godine.   

II. Predmetni dokumenti iz točke I. ovog Zaključka daju se u prilogu ovom Zaključku i 

čine njegov sastavni dio. 

Točka 7. 

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 1.9. do 30.9.2015. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK  

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

korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. rujna 2015. godine. 

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

 

Točka 8. 

Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

Natalija Gretić daje obrazloženje odluke.  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno (11 od 11) donosi ODLUKU O 

UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. 

 

Točka 9. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

Zoran Krajačić moli da se gradskim vijećnicima dostave programi rada mjesnih odbora za 

2016., obzirom ima pitanja ljudi s terena što će se raditi. Gradonačelnik odgovara da će se 

dostaviti e-mailom. 

Martina Rubil Skitanić ponovno pita može li se u imenu Ulice Antuna Padovanskog dodati 

pridjev„sveti“. Gradonačelnik odgovara da će se pronaći rješenje. 

Stjepan Fotivec iznosi kako je ukinuta „mala škola“ u Špičkovini. Navodi da je Grad u 

predškolski prostor u Špičkovini nedavno uložio znatna sredstva, a sada je ukinuta ta predškolu i 

djeca pohađaju predškolu u Zaboku. Postavlja pitanje da li je traženo odobrenje Grada za isto ili 

je Vrtić odlučio samoinicijativno. Naglašava kako je predškola oduvijek u Špičkovini. Postavlja 

pitanje zašto je takva odluka donesena i ima li ekonomske opravdanosti za isto. Nadalje, da li je 

ekonomska opravdanost dovoljno dobar razlog za ukinuće? Mala škola s istim brojem djece u 

Martinišću nije ukinuta, a u Špičkovini je. 

Gradonačelnik iznosi kako je, koliko je njemu poznato, dio roditelja tražio da djeca idu u Zabok, 

ali odobrenje Grada nije traženo. Shvaća da je pitanje vijećnika bila zapravo konstatacija kako 

takvu odluku treba donijeti uz odobrenje grada, koji financira poslovanje vrtića, a ne 
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samoinicijativno. Žarko Ivančić navodi da će uputiti pitanje ravnateljici vrtića i vijećnik će 

dobiti odgovor. 

Petar Vrančić iznosi zamolbu da se gradske djelatnike, djelatnike gradskih firmi, direktore i 

ostale upozori da se za vrijeme radnog vremena, ukoliko nisu uzeli godišnji odmor, ne mogu 

pojavljivati na bilo čijim političkim i sličnim događanjima, jer to nije u redu prema ostalima. 

Dodaje da ne želi biti zlonamjeran, ali građani postavljaju pitanja kako te osobe mogu biti za 

vrijeme svog radnog vremena na takvim događanjima. Treba im dati naputak da se vodi računa o 

tome. 

Gradonačelnik iznosi da se radi o Krešimiru Končevskom, direktoru Plavinke i slaže se sa 

zamolbom vijećnika.  

Žarko Ivančić dodaje da bi oni sami toga trebali biti svjesni, ali je primjedba na mjestu. Poziva 

vijećnike da dođu na polaganje vijenaca 30. listopada 2015. i da više posjećuju događanja u 

gradu, jer se poslije iznose primjedbe da se u gradu ništa ne događa, a ne posjećuju se ista. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić zaključuje sjednicu u 18:50 sati.  

 

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

verifikacija skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 26. listopada 

2015. godine.  

 

 

                            Zapisničar                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                        Gradskog vijeća 

     Natalija Gretić          Žarko Ivančić, oec. 


