
REPUBLIKA HRV ATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ZUPANIJA 

GRADZABOK 
Gradsko vijece 

KLASA: 024-03/22-01/016 
URBROJ: 2140-6-2-22-1 
Zabok, 08. prosinca 2022. 

PO ZIV 

Na temelju clanka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Zaboka ("Sluzbeni 
glasnik Krapinsko - zagorske fupanije" br. 9/13., 23/17., 4/18., 5/20. i 15/21.) sazivam 13. 
sjednicu Gradskog vijeca Grada Zaboka koja ce se odrzati 

14. prosinca (srijeda) 2022. u 17:00 sati
u Gradskoj vijecnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10

Za sjeunicu pn:Jlazem sljeue6i 

DNEVNIRED 

1. Verifikacija skracenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeca Grada Zaboka 16.11.2022.
2. Rebalans Proracuna Grada Zaboka za 2022.:

1.) Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proracuna Grada Zaboka za 2022. godinu,

2.) I. izmjene Programa gradenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2022. godinu,

3.) II. izmjene Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2022.godinu,

4.) II. izmjene Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2022. godinu,

5.) II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2022. godinu,

6.) II. izmjene Programa javnih potreba u ktilturi Grada Zaboka za 2022. godinu,

7.) I. izmjena Programa koristenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

poljoprivrednog zemljista na podrucju Grada Zaboka u 2022. godini, 

8.) I. izmjena Programa utroska sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo, 

9.) I. izmjena Programa koristenja sredstava ostvarenih od naknade za zadrzavanje nezakonito 

izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Zaboka za 2022. godinu, 

3. Proracun Grada Zaboka za 2023. godinu:

1.) Prijedlog Odluke o proracunu Grada Zaboka za 2023. te projekcija za 2024. i 2025 .,

2.) Prijedlog Odluke o izvrsavanju proracuna Grada Zaboka za 2023.,

3.) Prijedlog Programa gradenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2023.,

4.) Prijedlog Programa odrzavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2023.,

5.) Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2023.,

6.) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2023.,

7.) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2023.,

8.) Prijedlog Programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2023.,

9.) Prijedlog Programa utroska sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko







                             
           REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD ZABOK 
                  Gradsko vijeće 
KLASA: 024-03/22-01/015 
URBROJ: 2140-6-2-22-2 
Zabok, 18. studenog 2022. 
 
 

IZVOD IZ SKRAĆENOG  ZAPISNIKA 
 

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 16. studenog 2022. godine u 
Gradskoj vijećnici s početkom u 17:00 sati. 

Gradsko vijeće Grada Zaboka ima 13 članova. 
Prisutni: Dragutin Črnjević, predsjednik, Josip Horvatin i Mario Videk, 

potpredsjednici te članovi i članice: Štefanija Kolar, Bojana Birač, Martina Repovečki, 
Krunoslav Kušan, Branko Sadaić, Krešimir Končevski, Žarko Ivančić, Petar Vrančić i Robert 
Lež.  

Odsutni: Alen Gerek.  
Nadalje, sjednici su prisutni: gradonačelnik Ivan Hanžek, Natalija Gretić, pročelnica 

Ureda Grada, Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, Valentina Đurek,  
pročelnica Upravnog odjela za EU fondove i strateške projekte, Petra Vrančić Lež, ovlaštena 
za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne 
potrebe, Maja Šimunić Hranić, viša stručna suradnica za opće poslove u Uredu Grada, Danijel 
Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i 
javne potrebe, Kruno Čačko, samostalni upravni referent u Uredu Grada, ravnateljica DV 
Zipkica Dijana Lovinčić - Crnković, direktorica Plavinke Sonja Horvat, v.d. ravnatelja 
Pučkog otvorenog učilišta Branko Piljek, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe 
Dražen Sinković, Darko Fiket, novinar Zagorskog radija, Senka Susović, novinarka Radio 
Stubice, Sabina Pušec, novinarka Zagorskog lista, Gordan Lopac, novinar TV ZAPAD -a. 

 
Zapisnik je vodila: Maja Šimunić Hranić. 
Dnevni red usvojen je s 12 glasova. 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka  29.09.2022.  
2. Odluka o groblju i popratni akti uz istu: 
    1.) Odluka o groblju 
    2.) Odluka o ukidanju vlastitog pogona za upravljanje grobljem 
    3.) Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o poslovanju Uprave groblja 
    4.) Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalne djelatnosti 
održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika   
3. Dječji vrtić Zipkica 
   1.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Zipkica  



   2.) Statut Dječjeg vrtića Zipkica, prethodna suglasnost 
   3.) Godišnji izvještaj o radu 
4. Plavinka d.o.o., Izvješće o radu za 2021. godinu 
5. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu za 2021. godinu 
6. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu za 2021. godinu 
7. Pučko otvoreno učilište, Izvješće o radu za 2021. godinu 
8. Krapinsko – zagorski Aerodrom, Izvješće o radu za 2021. godinu 
9. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.godinu 
10. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu 
11. Imenovanje savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača 
    1.) Odluka o Savjetu za zaštitu potrošača u Gradu Zaboku 
    2.) Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača u Gradu Zaboku 
12. Izvješće - Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu 
13. Priključenje Inicijativi CIVITAS 
14. Proračunska zaliha srpanj-rujan 2022. 
15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.  
 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu 
                                              
                      Točka 1.  
Verifikacija skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 
29.09.2022.        
Primjedbi nije bilo. Zapisnik je verificiran jednoglasno.  
 
                                                                  Točka 2. 

Odluka o groblju i popratni akti uz istu: 
 
PODTOČKA 1: Odluka o groblju 
Kratko obrazloženje dala je pročelnica Natalija Gretić. Objasnila je kako temeljna promjena 
to što upravljanje grobljem prelazi iz ingerencije Grada Zaboka u ingerenciju tvrtke Plavinka 
d.o.o.  
Plavinka već vrši tehnički dio upravljanja grobljem, no od 1.1. 2023. Uprava groblja u sklopu 
gradske uprave, prestat će postojati. Plavinka će razrezivati grobnu naknadu i dodjeljivati 
grobna mjesta. Jednokratna grobna naknada bit će prihod Grada, a godišnja grobna naknada 
prihod Plavinke. Plavinka će od 1.1.2023. pisati rješenja prema Zakonu o upravnom postupku. 
Krešimir Končevski rekao je kako sugerira da se ljeti pokopi odvijaju kasnije poslijepodne. 
Istaknuo je kako se ukopi plaćaju pa ako treba neka se i podigne cijena, pa da se radnicima 
plati dodatni rad. Mora se poštovati interes građana i prilagoditi se da njima odgovara vrijeme 
ukopa, a ne tvrtki koja ih obavlja. Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević rekao je 
kako ga zanima tko će donositi odluku o terminu ukopa. Pročelnica Natalija Gretić rekla je da 
je to u nadležnosti Plavinke. Direktorica Plavinke Sonja Horvat rekla je kako su termini ovog 
ljeta bili podešeni prema tome jer je župnik imao obavezu zamjene u Sv. Križu Začretju. Za 
iduću godinu rekla je kako će se to regulirati. Dragutin Črnjević pitao je može li se 
organizirati sastanak Plavinke, Grada i župnika pa da se sve definira pa i to koliko košta 
prekovremeni rad te da se isti isplati. Gradonačelnik je rekao kako će se sastanak dogovoriti 
do kraja studenog da se ima temelj za iduću godinu.  



 
Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 

groblju. 
 
PODTOČKA 2:  Odluka o ukidanju vlastitog pogona za upravljanje grobljem 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 
ukidanju vlastitog pogona za upravljanje grobljem. 

 
PODTOČKA 3: Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o poslovanju Uprave groblja  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 
stavljanju izvan snage Pravilnika o poslovanju Uprave groblja.  

 
PODTOČKA 4: Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalne 
djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika 

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 
povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i 
usluge ukopa pokojnika.  

 
                                                                  Točka 3. 
DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 
PODTOČKA 1: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića 
Zipkica  
Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Istaknula je kako je u svibnju 2022. godine 
nastupila izmjena Zakona o predškolskom obrazovanju, a 6 mjeseci je rok za usklađenje. 
Novosti su da je mandat ravnatelj sada propisan zakonom i traje 5 godina te da se osoba, 
nakon što prestane biti ravnatelj, može vratiti na staro radno mjesto, ali nakon dva mandata. 
Novost je također da ravnatelja imenuje gradonačelnik, a članovi Upravnog vijeća koji su 
predstavnici Grada moraju imati višu stručnu spremu. Kada vrtić raspolaže svojom imovinom, 
to ne može bez Gradskog vijeća, no kada nabavlja namještaj ili nešto slično, taj je iznos bio 
70 tisuća kuna. Procijenjeno je kako je to premalo pa je taj iznos sada povećan na 200 tisuća 
kuna.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Zipkica. 
 
PODTOČKA 2: Statut Dječjeg vrtića Zipkica  
Obrazloženje je dala ravnateljica vrtića Dijana Lovinčić Crnković. Objasnila je kako je riječ o 
usklađenju sa Zakonom.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Odluku o 
donošenju Statuta Dječjeg vrtića Zipkica.  
 
PODTOČKA 3: Zaključak o godišnjem izvještaju za 2021./2022., plan za 2022. / 2023. i 
Kurikulum 
Obrazloženje je dala Dijana Lovinčić Crnković. Istaknula je kako je i prethodnu pedagošku 
godinu obilježio COVID, no kako je situacija ipak bila nešto fleksibilnija. Rekla je kako je 
uvedena aplikacija CLASS DOJO preko koje roditelji primaju obavijesti, poruke i fotografije 
te je pohvalila suradnju s roditeljima. Vrtić je ponovno osvojio i status eko vrtića, a uključio 
se u projekt sigurnije škole i vrtići. Na proljeće su popustile mjere pa je obilježena  55. 
godišnjica vrtića. Rekla je kako su planovi rada svih stručnih suradnika izvršeni redovno, a 
kako je pedagoška godina završena s upisanih 303 djece te 21 dijete u maloj školi. Istaknula je 



kako je pristiglo 129 zamolbi za upis, a upisanih je 88. Ravnateljica je rekla kako veseli 
najava izgradnje područnog odjela vrtića u Špičkovini što će znatno rasteretiti matični.  
Što se tiče Godišnjeg plana, naglasak je stavljen na brojne kreativne i zanimljive aktivnosti, 
predstave, izlete, suradnju sa subjektima koji je ponude i slično. Ravnateljica je istaknula 
kako se po novom zakonu kurikulum donosi svakih 5 godina, a ne svake godine.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka je jednoglasno, s 12 glasova za, donijelo Zaključak o godišnjem 
izvještaju za 2021./2022., plan za 2022. / 2023. i Kurikulum. 
 

 
Točka 4.  

PLAVINKA d.o.o., Izvješće o radu za 2021. godinu 
Obrazloženje je dala direktorica Sonja Horvat. Rekla je kako ona nije bila odgovorna osoba 
tvrtke u prošlom izvještajnom razdoblju pa će pročitati financijski izvještaj bivšeg direktora. 
Istaknula je da se Plavinka bavila svojim uobičajenim aktivnostima. Prihodi su iznosili 
1.755.000,00 kuna, a rashodi 2.000.045,00 kuna dok je prenesena dobit iz prošlih razdoblja 
bila 344.000, 00 kuna, a 2021. tvrtka je završila s minusom od 297.000, kuna. Odlukom 
Skupštine, taj se minus pokrio s dobiti iz prošlih razdoblja. Godine 2021. tvrtka se preselila u 
prostore DVD – a pa su se troškovi povećali jer je tu i najam i uređenje, a zaposlena su i dva 
nova radnika. Vijećnik Krešimir Končevski bio je direktor Plavinke pa je objasnio kako 
spomenuti minus nije minus u stvarnosti nego se radi o obračunu. Rekao je da su određenu 
količinu sredstva zadržavali i nisu trošili kad je došla korona jer nisu znali kako će se puniti 
gradski proračun i hoće li se sve obaveze prema Plavinki odvijati prema planu. Kada je 
korona prošla, ta sredstva koja su se čuvala su se utrošila pa je to objašnjenje zašto je u 
jednom periodu ostvarena dobit, a u drugom manjak. Rekao je da je u prosincu 2021. htio 
podmiriti sve troškove znajući da više neće biti direktor pa da ne bi dobavljače doveo u 
nezgodnu poziciju. Kazne koje se nisu davale na naplatu dvije godine, također su se naplatile 
pa se stvorio prihod. Končevski je rekao kako se ne može uspoređivati njegovo poslovanje i 
mandati i ovo sada jer je politika prema firmi drugačija. Prema njegovom tumačenja zakona, 
rekao je da je on vodio firmu da se minimalno opterećuju građani jer komunalna firma ne 
treba stvarati dobit. Objašnjava da je to razlog povećanje prihoda od parkinga.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka s 11 glasova za i 1 suzdržanim usvojilo je Izvješće Plavinke za 
2021. godinu.  

Točka 5.  
Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu za 2021. 

Obrazloženje je dao predsjednik Dražen Sinković. Rekao je kako se Vatrogasna zajednica u 
gotovo 100 % iznosa sufinancira od sredstava Grada, a čine ju DVD – i. Rekao je da su radili 
i bili aktivni u pomoći u vrijeme korone. Isto tako zanovili su opremu i uredili spremište. 
Zahvalio je gradu što je pomagao sa dodatnim sredstvima. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 12 glasova za prihvaća Izvješće o radu 
Vatrogasne zajednice Grada Zaboka za 2021.  

 
Točka 6. 

Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu za 2021. godinu 
Obrazloženje je dao zapovjednik Dražen Sinković. Rekao je kako se Zagorska javna 
vatrogasna postrojba financirala preko minimalnih financijskih standarda i nešto svojih 
sredstava. Rekao je kako  država zadaje određene uvjete koje moraju poštovati, ali se ne 
spuštaju sredstva za njihovo ispunjenje pa tu isto uskaču jedinice lokalne samouprave. Branko 
Sadaić pitao je zašto nema financijskog izvješća od Zagorske javne vatrogasne postrojbe u 
materijalima. (Kasnije je objašnjeno kako je to izvješće dio konsolidiranog proračuna, 
odnosno da je bio dio Godišnjeg obračuna proračuna Grada Zaboka). 



Gradsko vijeće Grada Zaboka s 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom prihvaća Izvješće o radu 
Zagorske javne vatrogasne postrojbe.  

Točka 7. 
Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu za 2021. godinu 

Obrazloženje je dao v.d. ravnatelja Branko Piljek. Rekao je kako je situacija slična kao 
s Plavinkom te da on nije bio ravnatelj u 2021. godini. Istaknuo je da je godina završena 
pozitivno te da može odgovarati samo na pitanja od trenutka kada je postao v.d. ravnatelj.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova za prihvaća Izvješće o radu Pučkog 
otvorenog učilišta u 2021. godini.  

 
Točka 8.  

Krapinsko – zagorski Aerodrom, Izvješće o radu za 2021. godinu 
Direktorica Sandra Mičin nije sudjelovala na sjednici zbog bolesti pa je dana 

mogućnost da se postave pitanja na koja bi ona pismeno odgovorila. No pitanja nije bilo. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka s 10 glasova za i 2 protiv prihvaća Izvješće o radu Krapinsko – 
zagorskog Aerodroma za 2021. godinu.  

 
Točka 9.  

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH 
NEPOGODA U 2023. GODINI 

Obrazloženje je dala Petra Vrančić Lež, ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe. Rekla je kako Plan djelovanja u 
području prirodnih nepogoda donosi  popis mjera u slučaju da se nepogoda dogodi te se 
određuju mjere za njihovo sprečavanje i ublažavanje posljedica. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova za donosi Odluku o donošenju Plana 
djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2023. godini.  

 
 
 

Točka 10. 
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

              Obrazloženje je dala pročelnica Natalija Gretić. Istaknula je kako je riječ o tehničkoj 
izmjeni odluke, odnosno, u njoj mora pisati da je sve prilagođeno kretanju osoba s 
invaliditetom.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova za donosi Odluku o dopuni Odluke o 
komunalnom redu.  

 
 

Točka 11. 
IMENOVANJE SAVJETODAVNOG TIJELA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 

            Obrazloženje uz obje točke je dala pročelnica Natalija Gretić. Rekla je kako imamo 
Savjet za zaštitu potrošača. Objasnila je kako je donesen novi Zakon o zaštiti potrošača kojim 
je potrebno  urediti postupak osnivanja, način rada te prava i obaveze savjetodavnog tijela. 
Isto tako, potrebno je donijeti odluku o osnivanju samog tijela. Predloženo je da u Savjetu za 
zaštitu potrošača budu Krunoslav Kušan, Krešimir Končevski i Rino Valec.  
 
PODTOČKA 1: Odluka o Savjetu za zaštitu potrošača Grada Zaboka 
          Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 12 glasova za, donosi Odluku o Savjetu za 
zaštitu potrošača u Gradu Zaboku.  
PODTOČKA 2: Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača u Gradu Zaboku 



            Gradsko vijeće Grada Zaboka s 10 glasova za i 2 suzdržana donosi Odluku o 
osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača u Gradu Zaboku. 

 
Točka 12. 

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu, izvješće o provedbi 
            Svi potrebni podaci bili su materijalima pa posebna objašnjenja nisu bila potrebna. 
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno, s 12 glasova za prihvaća Izvješće o provedbi 
Godišnjeg Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu.  

 
Točka 13. 

Priključenje inicijativi CIVITAS 
            Obrazloženje je dala pročelnica Valentina Đurek. Objasnila je kako CIVITAS 
predstavlja mrežu europskih gradova koja se provedbom brojnih aktivnosti trudi promicati 
suradnju i umrežavanje među gradovima te da Grad Zabok pristupa inicijativi.  
Gradsko viječe Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova za prima na znanje priključenje 
inicijativi CIVITAS.  
 
 

Točka 14. 
Proračunska zaliha 

           Utroška nije bilo, pa nisu bila potrebna ni obrazloženja.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka jednoglasno s 12 glasova donosi Zaključak o proračunskoj 
zalihi za razdoblje srpanj – rujan 2022.  
 

 
Točka 15. 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 
         Prvi je pitanja postavio predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević. Rekao je kako 
je imao razgovor sa Stjepanom Hanžićem, predsjednikom mjesnog odbora na čijem se 
području planiraju radovi na kanalizaciji i nogostupu. Predsjednik Gradskog vijeća istaknuo je 
kako mještani u Repovcu i Tisanić Jarku nisu zadovoljni s nekim dijelovima tih radova pa bi 
molio da netko održi sastanak s gospodinom Hanžićem i sasluša njegove probleme. Drugo 
pitanje bilo je vezano uz asfaltiranje nerazvrstanih cesta, odnosno zašto se neke asfaltiraju 
dvaput, a neke nikako ne dođu na red dok je treće pitanje bilo vezano uz asfaltiranje ispred 
Društvenog doma u Grabrovcu.  
Na pitanja je odgovorio gradonačelnik Ivan Hanžek rekavši kako je Stjepan Hanžić vrlo 
vrijedan i radišan čovjek, no često ne priznaje ono što o pojedinim stvarima misli struka. Ipak, 
gradonačelnik je ustvrdio kako treba saslušati ljude i vidjeti može li se riješiti problem na 
zadovoljstvo svih. Što se tiče asfaltiranja, gradonačelnik je rekao kako su se ponovno 
asfaltirale ceste koje su se prvotno asfaltirale novom tehnologijom (emulzijom) što se nije 
pokazalo kao najbolje rješenje. Te je troškove snosio izvođač s čiji prvotnim rješenjem nismo 
bili zadovoljni. Gradonačelnik je rekao kako u gradu Zaboku ima 170 km nerazvrstanih cesta 
te kako je teško sve redovno i brzo asfaltirati.  Kada je u pitanju asfaltiranje u Grabrovcu, 
gradonačelnik je rekao kako je bio održan sastanak s građanima koji bi trebali ustupiti dio 
parcele te kako je na tom sastanku bio i predsjednik vijeća, no zasada nema nikakvog 
odgovora. Predsjednik vijeća objasnio je kako ne misli na dio gdje se rješavaju imovinsko 
pravni odnosi već na drugi dio koji se može urediti i bez toga. Rekao je kako je to molba 
Grabrovčana koju je on zaprimio i prenio. Sljedeća je pitanja postavila Bojana Birač. Prvo je 
pohvalila radove na nogostupu Tina Ujevića te što je iscrtana zebra budući da je u blizini vrtić 
te onuda, osim toga, prolazi puno djece. Prvo pitanje koje je postavila bilo je vezano uz 



projekt ZASEKA te ima li novosti, a drugo kako napreduju radovi na projektu BRZO. 
Gradonačelnik je odgovorio da su pročelnica Valentina Đurek i on bili na sastanku u SAFU  
gdje su zadovoljni izvođenjem projekta BRZO. Ono što predstoji je postavljanje čelične 
ograde na most kroz Zabok te njegovo premazivanje bojom i specijalnom masom za što je 
predloženo da se ne radi u zimskim mjesecima. Nakon toga potrebno je još i riješiti rasvjetu, 
tako da sve teče zadovoljavajućim tempom. O Zaseki je rekao kako je riječ o vrlo 
kompleksnom projektu koji sadrži atletske i trim staze te brojne druge sadržaje. Isto tako 
igralište s umjetnom travom uklopljeno je u projekt. Predsjednik vijeća je pitao koji je rok za 
BRZO, gradonačelnik je odgovorio kako se nada da će biti gotovo do Dana grada. Krešimir 
Končevski pitao je je li se što poduzelo oko krivog planiranja radova na nadvožnjaku 
Gubaševo  te na Bračaku oko mosta i je li se nekoga pozvalo na odgovornost. To su bila 
pitanja za Hrvatske ceste, a pitanje za Županijske ceste bilo je zašto se na županijskoj cesti u 
Pavlovcu ne stavi pola metra asfalta. Gradonačelnik je odgovorio da je ŽUC rekao kako će se 
to sanirati čim se otvori nadvožnjak. Končevski je rekao kako moli da se u novi proračun stavi 
sufinanciranje smještaja djece u ustanove koje su certificirane za čuvanje djece, budući da 
nema mjesta u Gradskom vrtiću. Gradonačelnik je rekao kako se s Petrom Vrančićem 
dogovorio za termin razgovora o Proračunu pa će se dalje i s drugima odvijati razgovori. 
Sljedeći je pitanje postavio Kruno Kušan. Pitao je kada će se riješiti hortikultura u Vulici te 
kako će se i kada riješiti uređenje Parka Milana Prpića. Gradonačelnik je rekao kako je 
procijenjenja vrijednost uređenja 8.5 milijuna kuna te kako se planira prvo riješiti samo dječje 
igralište, a da se presvlačenje igrališta i ostalo uređenje ostavi za drugu fazu. Direktorica 
Plavinke Sonja Horvat rekla je kako će u Vulici biti zasađen urbani voćnjak te će se pozvati 
sve stanovnike Luga da zajedno zasade voćke. Sljedeći je pitanja postavio Josip Horvatin. 
Ukazao je na problem krađe aranžmana ususret Sesveta te je konstatirao da se netko time 
mora baviti. Rekao je kako ga raduju informacije vezane uz dinamiku investicija jer to 
građane zanima te da se nada da će kvaliteta radova isto biti dobra. Horvatin je spomenuo 
kako bi se možda moglo poraditi na zelenom pojasu, a spomenuo je i rotore na industrijskoj 
koje bi trebalo malo urediti. Pitao je i kada će se krenuti provoditi projekt podvožnjaka i 
nadvožnjaka, a tražio je pismeno da se obrazloži kakvi su bili prihodi Plavinke u posljednje tri 
godine i ove godine pa da se vidi gdje se ostvario višak. Isto je tako istaknuo kako se bi 
trebalo obratiti pažnju na činjenicu da neki zloupotrebljavaju oznake za invalidnost te da i na 
to valja obratiti pozornost. Gradonačelnik Ivan Hanžek osvrnuo se na nadvožnjak i 
podvožnjak te je rekao kako natječaj ide krajem drugog, početkom trećeg mjeseca 2023. te 
kako za nadvožnjak kod OŠ Grad ima lokacijsku dozvolu, a kako je u ishođenju i dozvola za 
podvožnjak kod Obrtničkog doma. Nakon toga ide daljnja faza projektiranja što znači da 
ćemo do natječaja biti spremni. Gradonačelnik je istaknuo i da se priprema da se grad uključi 
u regulaciju parkiranja putem aplikacije koja pokazuje koliko je slobodnih mjesta. Kada su u 
pitanju rotori, Hrvatske ceste obavijestile su telefonski da Grad može upravljati rotorima, no 
traži se da se to potvrdi i pisanim putem te da se tu vidi prilika da ponudimo poduzetnicima da 
budu sponzori uređenja rotora. Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević pitao je imamo 
li kakav rok da nam oni daju odgovor te zamolio da im pošaljemo požurnicu i saznamo 
možemo li mi uređivati iste. Pročelnica Valentina Đurek odgovorila je na pitanje o 
ozelenjivanju te je rekla kako su u grad Zabok stigla dva stručnjaka koja su održavala 
sastanke s djelatnicima Grada i direktoricom Plavinke. Oni su dali prijedloge biljaka koje su 
najpogodnije za sadnju na našem području. Nakon posjeta, prijavili smo se na natječaj 
Ministarstva turizma gdje smo prijavili ozelenjivanje industrijske ceste s 1200 sadnica 
stupolikog hrasta. Sonja Horvat nadovezala se kako Plavinka za sve zainteresirane nabavlja 
sadnice te sudjeluje u sadnji što su već i ove godine radili (kod Gimnazije, kapelice Sv. 
Antuna itd.). Pitanja je postavio i vijećnik Žarko Ivančić koji je pitao zašto je od 
prepoznavanja do kazne za parkiranje kod City Parka 15 minuta, a na gradskim parkinzima 5 



minuta. Drugo pitanje je bilo hoće li Plavinka imati godišnje karte za parkiranje. Žarko 
Ivančić je komentirao kako su rotori u svakom mjestu lijepo uređeni te da i mi to moramo 
riješiti. Istaknuo je kako su otvorena dva parkinga HŽ – a te kako smatra da oni to neće moći 
održavati pa predlaže da mi preuzmemo održavanje istoga. Ivančić je ponovno spomenuo 
kako nije sanirana cesta nakon vodovodnog priključka u Repovcu pa apelira na Zagorski 
vodovod te na ogradu kod pruge za koju je gradonačelnik rekao da će se skinuti. Na pitanje o 
parkiranju odgovorila je Sonja Horvat rekavši kako parkiralište kod City parka nije gradsko 
nego privatno te da stoga za njega ne vrijedi gradska odluka. Istaknula je kako će godišnje 
karte krenuti u prodaju kad se riješe svi najavljeni radovi na cestama i sl. Žarko Ivančić 
replicirao je da se kažnjavanju građani Zaboka s tih pet minuta za koje vrijeme ne stignu ništa 
obaviti. Predsjednik vijeća Dragutin Črnjević rekao je kako će Plavinka odlučiti ako može 15 
minuta. Sljedeći je pitanja postavljao Branko Sadaić. Pitao je o problemu stanara na ulazu u 
Naselje Borovčaki koji su zbog kupnje zemljišta od strane privatnog investitora ostali bez 
parkinga. Pitao je o spoju Ulice Vladimira Nazora i dijela kod Rafaja, odnosno tko je to 
zatvorio te je ukazao na problem oštećenja ceste zbog radova kod Elektre. Gradonačelnik Ivan 
Hanžek odgovorio je, vezano uz problem kupljenog parkirališta od strane privatnika u Naselju 
Borovčaki, kako su se prije zgrade gradile na način da nisu oko sebe imale nikakvo zemljište. 
Štedno kreditna zadruga tamo je planirala proširenje, a spomenuto je zemljište bilo od Bora u 
stečaju. Hanžek je istaknuo kako je tamo riječ o imovinsko – pravnim odnosima privatnih 
osoba, a kako je on informiran da je privatni vlasnik ponudio stanarima otkup parkirališta. 
Jedino rješenje je, smatra gradonačelnik, dogovor između dionika jer Grad tu nema nikakvoga 
utjecaja. Krešimir Končevski pitao je može li Grad to proglasiti javnim dobrom, a 
gradonačelnik je rekao da ne može. Što se tiče puta pored Rafaja, gradonačelnik je rekao kako 
je to javni put, ali ne za prometovanje. Na pitanje o oštećenju prometnica zbog radova 
Elektre, rekao je kako je jasno da će izvođač radova odraditi popravak. Štefanija Kolar pitala 
je u kojoj je fazi projekt MIPOS. Odgovorila je pročelnica Valentina Đurek rekavši kako je 
projekt prijavljen, te da se čekaju rezultati natječaja koji bi trebali biti uskoro poznati. Robert 
Lež postavio je pitanje o nogostupu na Zabočkim bregima i kada će se krenuti s rješavanjem, 
a drugo pitanje planira li se nasuprot Rafaja kakav nogostup ili barem pješački prijelaz. 
Gradonačelnik je odgovorio kako je problem oko nedostatka nogostupa na cesti ispod Croatia 
osiguranja, odnosno nasuprot Rafaja, velik te kako ga treba staviti u bližu perspektivu 
izgradnje, a pješački prijelaz također je izgledna opcija. Kada je u pitanju nogostup na 
Zabočkim bregima, rekao je kako je parcelacija napravljena te da su na redu pregovori s 
vlasnicima zemljišta. Sljedeći je pitanja postavljao Petar Vrančić. Istaknuo je kako je uistinu 
veliki problem na potezu ispod Croatia osiguranja pa bi se možda moglo postaviti 
usporavanje. Vrančić se nadovezao na spominjanje Stjepana Hanžića rekavši kako je on vrlo 
vrijedan i marljiv čovjek te da predlaže da se održi sastanak o radovima na njegovom 
području te da se nađe zajedničko rješenje. Postavio je pitanje kad se planira završiti nogostup 
u Jakuševcu, da li se rješava pješački prijelaz kod Šode, zatim ulazak na biciklističku stazu 
prema Začretju gdje je jako opasno spuštanje prema raskrižju u Grdence. Vrančić je pitao što 
je sa paralelnom cestom Šoda –Trgocenar, a pitao je i može li se u posaditi drveće kod doma 
Kaštel i igrališta, a rekao je i kako bi se na nekim predjelima trebalo postaviti još koje 
rasvjetno tijelo u njegovom naselju te dva ogledala na izlazu iz ulice Baltazara Zabokya i 
Antuna Mihanovića. Gradonačelnik Ivan Hanžek osvrnuo se prvo na izlaz iz Zabočke ceste 
prema Grdencima rekavši kako je policija tražila od Grada da tamo kupi radarske kamere, no 
posljednje informacije su da su MUP – u odobrene kamere za tu dionicu i da će biti 
postavljene uskoro. Kada je u pitanju Stjepan Hanžić, gradonačelnik je rekao da je možda 
važnije od sastanka, razgovor na licu mjesta i da se tamo ostvari dogovor. Mario Videk prvo 
je zahvalio Gradu na prijavi projekta vrtića u Špičkovini te je čestitao na tome što je prošao na 
natječaju. Pitao je postoje li naznake natječaja na koje bi se mogao prijaviti projekt škole u 



Špičkovini. Spomenuo je i Županijsku cestu kroz Dubravu Zabočku rekavši kako ljudi voze 
velikom brzinom te se ugrožava sigurnost. Pitao je postoji mogućnost dodatne signalizacije ili 
smirivanje prometa. Gradonačelnik Ivan Hanžek rekao je da su spremne sve dozvole i za 
školu, no natječaja još nema. Što se tiče pitanja prometa, rekao je kako bi bilo dobro uvesti 
komunalnu policiju koja bi regulirala i promet. Gradonačelnik je pohvalio suradnju s 
ravnateljem ŽUC – a kojom osigurava sredstva za uzdignute plohe koje su se zasad pokazale 
kao uspješan način usporavanja brzine. Martina Repovečki pitala je što se od događanja 
planira za Advent u Zaboku. Viša stručna suradnica za opće poslove Maja Šimunić Hranić 
nabrojila je događanja koja će se odvijati u prosincu s posebnim naglaskom na glazbena 
događanja na Trgu Ksavera Šandora Gjalskog. Pohvalila je suradnju s udrugama i ostalim 
dionicima koji će sudjelovati. Drugih pitanja nije bilo. Sjednica je završena u 19: 41 sati.  

 
 
 
Zapisničarka PREDSJEDNIK 
Maja Šimunić Hranić Gradskog vijeća  
                                                                                                    Dragutin Črnjević 
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