REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 020-01/17-01/07
URBROJ: 2140/01-02-17-1
Krapina, 12. rujna 2017.
Na temelju članaka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta
Krapinsko- zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01,
5/06, 14/09,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), podnosim Županijskoj skupštini Krapinskozagorske županije

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU ŽUPANA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
za razdoblje siječanj– lipanj 2017. godine

PROTOKOLARNE I DRUGE AKTIVNOSTI ŽUPANA I ZAMJENIKA
ŽUPANA
01. siječnja - 30. lipnja 2017. godine
Tijekom navedenog razdoblja dužnosnici Krapinsko-zagorske županije svakodnevno su
primali stranke, održavali kolegije i konzultacije s pročelnicima županijskih upravnih tijela,
te ravnateljima i direktorima županijskih društava i ustanova. Također, održavali su sastanke
u resornim ministarstvima, državnim ustanovama i institucijama, gradovima i općinama.
U nastavku slijedi prikaz aktivnosti, s uključenim protokolarnim aktivnostima:
Siječanj 2017.
01. siječnja – Posjet prvim rodiljama u 2017. godini u Općoj bolnici Zabok (župan Željko
Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
02. siječnja – U Klanjcu otvorena ispostava Zavoda za hitnu medicinu KZŽ Krapinskozagorske županije (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
03. siječnja – U Krapini je održana svečanost otvorenja 22. Zimske škole informatike koja je
održana u prostorima Srednje škole Krapina (zamjenica župana Jasna Petek)
03. siječnja – U Konjščini je otvorena ispostava Zavoda za hitnu medicinu Krapinskozagorske županije (župan Željko Kolar)
09. siječnja – u Krapini je održana svečanost zatvaranja 22. Zimske škole informatike koja je
održana u prostorima Srednje škole Krapina (župan Željko Kolar)
12. siječnja - U Uredu TZKZŽ u Krapini održana je konferencija za medije na kojoj su
predstavljeni turistički rezultati Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini. (župan Željko
Kolar)
13. siječnja – U Krapinskim Toplicama ravnatelju Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske
toplice Antunu Zupancu uručeni su ključevi novog kombi vozila vrijednog 190.000 kuna koji
je KZŽ osigurala za prijevoz učenika iz svih krajeva županije koji pohađaju Centar u
Krapinskim Toplicama (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
16. siječnja – U Krapini na gradskom groblju obilježena je 25. obljetnica međunarodnog
priznanja Republike Hrvatske (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko
Ferek-Jambrek)
19. siječnja – Župan Željko Kolar obišao Srednju školiu Zlatar u kojoj su nedavno završeni
radovi na sanitarnom čvoru prilagođenom osobama s invaliditetom vrijedni 280.000 kuna
(župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
20. siječnja – U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu održan je sastanak vezan
uz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica (zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
20. siječnja – U prostorijama KZŽ u Krapini potpisani ugovori o izravnom dodjeljivanju
950.000 kuna iz proračuna KZŽ Vatrogasnoj zajednici KZŽ i Hrvatskoj gorskoj službi
spašavanja – Stanica Krapina (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
21. siječnja – U Mariji Bistrici održan je 8. Bijeli ježek – natjecanje djece u sanjkanju koje je
održano na stati kraj Kalvarije u sklopu svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici
(zamjenica župana Jasna Petek)
21. siječnja – U Gornjoj Stubici kod restorana Rody održana je proslava Vincekovoga koji je
organizirala Udruga vinara i vinogradara stubičkog kraja Peharček (župan Željko Kolar)
21. siječnja – U Klanjcu održana proslava Vincekovoga u organizaciji Udruge vinogradara,

2

vinara i ljubitelja dobrog vina „Antun Mihanović“ Klanjec (župan Željko Kolar)
23. siječnja – Učenici Osnovne škole Sveti Križ Začretje u svojoj školskoj sportskoj dvorani
prezentirali korištenje biciklističkog poligona koje je Odbor za sigurnost u prometu KZŽ
nabavio za 32 zagorske osnovne škole (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
24. siječnja – U Mariji Bistrici u restoranu Dobro nam došel prijatel održana je sjednica
Skupštine Zajednice amaterskih kulturno umjetničkih udruga KZŽ (zamjenica župana Jasna
Petek)
25. siječnja – Održan je prijem o rezultatima Policijske uprave Krapinsko-zagorske
26. siječnja – Održan je radni sastanak s predstavnicima Košarkaškog kluba Zabok
predvođenim predsjednikom Ozrenom Hanžekom (župan Željko Kolar)
26. i 27. siječnja – U Rijeci organizirano je okupljanje žena u lokalnoj i regionalnoj politici sa
središnjim događajem – panel raspravom o uključenosti žena u lokalnu i regionalnu politiku
(zamjenica župana Jasna Petek)
27. siječnja – U Krapini je održana svečanost dodjele priznanja najboljim sportašima KZŽ u
2016. godini (župan Željko Kolar)
27. siječnja – U zagroskim muzejima održana je 12. Noć muzeja (župan Željko Kolar,
zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
27. siječnja – U Sisku održan je redovni mjesečni sastanak Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU s hrvatskim županima i čelnicima regionalnih razvojnih agencija (župan Željko
Kolar)
28. siječnja – U uredu župana KZŽ održan je prijem veleposlanika Republike Indije u
Republici Hrvatskoj, NJ/E Sandeep Kumar (zamjenica župana Jasna Petek)
30. siječnja – U Uredu predsjednice Županijske skupštine u Krapini održan sastanak
Koordinacije članica i članova Županijske skupštine (župan Željko Kolar)
30. siječnja – Obilazak rodilja u Općoj bolnici Zabok koje su nedavno rodile deveto, odnosno
peto dijete (župan Željko Kolar)
30. siječnja – U Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku održana je informativna
radionica vezana za aktualni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u
području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava,
demokratizacije i razvoja civilnog društva (župan Željko Kolar)
Veljača 2017.
01. veljače – Na Popovom bregu u Zaboku u rad je puštena novoizgrađena vodosprema
Zagorskog vodovoda vrijedna 19 milijuna kuna (župan Željko Kolar)
01. veljače – U Krapini održana je 3.sjednica Koordinacijskog tima za promicanje dojenja na
području KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
03. veljače – U Krapini je svečano potpisan Sporazum o suradnji između KZŽ i regije
Obsotelje in Kozjansko (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
03. veljače – U Velikom Trgovišću održan je velik stručni skup stručnjaka za predškolski
odgoj (zamjenica župana Jasna Petek)
03. veljače – U Osnovnoj školi Krapinske Toplice služeno je otvoren dnevni boravak za djecu
i mlade u riziku (zamjenica župana Jasna Petek)
03. i 04. veljače – U Mariji Bistrici obilježena je 175. obljetnica osnivanja Matice hrvatske
(zamjenica župana Jasna Petek)
04. veljače – U Stubičkim Toplicama održana je dodjela nagrada na likovno-literarnom
natječaju „Cvijet u cvijeću“ (župan Željko Kolar)
04. veljače – U Svetom Križu Začretju održano je otvoreno prvenstvo u veleslalomu za djecu
do 12 godina (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
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04. veljače – U Klanjcu u prostorijama Gradske knjižnice Antuna Mihanovića predstavljen je
novi, 5. svezak Hrvatskozagorskog književnog zbornika (župan Željko Kolar)
05. veljače – U Gornjoj Stubici prikazom Puntanja kmetova počela je manifestacija Seljačka
buna (župan Željko Kolar)
06. veljače – U promet je puštena dionica brze ceste od Andraševca do Bedekovčine, u duljini
od 6,4 km, na kojoj su obavljeni radovi u vrijednosti od 120 milijuna kuna (župan Željko
Kolar)
06. veljače – U Krapini potpisan ugovor o dodjeli 510 tisuća kuna KZŽ za rad Društva
Crvenog križa KZŽ (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
06. veljače – Održana je 20. godišnja skupština Zagorske udruge uzgajivača konja (zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
07. veljače – Održana je izborna Skupština DVD-a Klanjec (župan Željko Kolar)
07. veljače – Održana godišnja skupština umirovljenika Bedekovčina (župan Željko Kolar)
07. veljače – U Zagrebu u organizaciji Poslovnog dnevnika i Hrvatske zajednice županija
održan je panel (župan Željko Kolar)
08. veljače –Svečano potpisivanje ugovora o dobivenim bespovratnim sredstvima u iznosu od
15,7 milijuna kuna dodijeljenih OB Zabok za opremanje odjela (župan Željko Kolar)
08. veljače – U OŠ Vladimir Nazor u Budinšćini održana je svečanost otvaranja centra za
informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
09. veljače – U Krapini održana je 23. sjednica Županijske skupštine (župan Željko Kolar)
10. veljače – U Krapini obilježen je Dan 112, povodom 112. godišnjice stavljanja u
operativnu funkciju broja 112 u Hrvatskoj (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko
Ferek-Jambrek)
10. veljače – U zgradi Društvenog doma Vinipotoku otvorena je nova prostorija Udruge sveta
Ana Lobor (zamjenica župana Jasna Petek)
10. veljače – U Bedekovčini održana je humanitarna nogometna utakmica između ekipa
župana KZŽ Željka Kolara i veterana HNK Hajduk iz Splita za pomoć u liječenju Petre Latin
(župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
10. veljače – U Loborgradu obilježen je svjetski dan bolesnika (zamjenica župana Jasna
Petek)
11. veljače – U Donjoj Stubici kod Majsecovog mlina održana tradicionalna manifestacija
„Seljačka buna – Bitka kod Stubice“ kojom je obilježena obljetnica Seljačke bune iz 1573.
godine (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
11. veljače – U Pregradi održana je izvještajno-izborna skupština DVD-a Pregrada te svečana
primopredaja novog vozila-cisterne (župan Željko Kolar)
11. veljače – Održana je izvještajno-izborna sjednica Skupštine DVD-a „Mihanović“ Gredice
(župan Željko Kolar)
12. veljače – U OŠ Sveti Križ Začretje povodom Valentinova održan je koncert Puhačkog
orkestra „Ivo Tijardović“ Ciglenica Zagorska. popularnih „Ciglešana“ (zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
13. veljače – U Krapini održana je 15. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova sa središnjom temom „Ženske kvote na predstojećim lokalnim izborima“ (zamjenica
župana Jasna Petek)
13. veljače – Održana je konferencija za medije na temu dodjele 15,7 milijuna kuna
bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za opremanje odjela OB
Zabok i bolnice hrvatskih veterana (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
14. veljače – U Zagrebu je održan sastanak Ministarstva znanosti i obrazovanja (zamjenica
župana Jasna Petek)
14. veljače – U Galeriji Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“ u Zaboku održana je
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svečanost dodjele nagrada, priznanja i zahvalnica sudionicima projetka „Promicanje istine o
Domovinskom ratu“ (župan Željko Kolar, zamjenik Anđelko Ferek-Jambrek)
17. veljače – U Srednjoj školi Krapina održan je završni dio županijskih susreta Lidrano –
kategorija dramskog-scenskog izraza (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
17. veljače – U Maloj dvorani POU u Krapini održan je sastanak stručnih suradnika osnovnih
i srednjih škola s područja KZŽ s predstavnicima HZZ (zamjenica župana Jasna Petek)
17. veljače – Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice posjetio
župan KZŽ
Željko Kolar povodom završetka preko 5.3 milijuna kuna vrijednog
investicijskog ciklusa (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
17. veljače – U Galeriji grada Krapine otvorena je međunarodna izložba „Maske“ (zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
17. veljače – Redakcija Zagorje internationala u Krapini je proslavila drugi rođendan (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
18. veljače – U Klanjcu je međuopćinsko udruženje obrznika Klanjec održalo „Obrtnička
noć“ (župan Željko Kolar)
18. veljače – Župan Željko Kolar nazočio treningu ŽNK Pregrada održanog na igralištu NK
Klanjec u sklopu priprema za proljetni dio 1. HŽNL (župan Željko Kolar)
18. veljače – Na graničnom prijelazu Gmajna – Kunšperk u Risvici pokraj Kumrovca
predstavljena je akcija „Žilet žica Zagorje 2017.“ (župan Željko Kolar)
18. veljače – U Krapini održana je godišnja skupština Udruge pčelara Krapina (zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
19. veljače – U domu kulture u Trgovišću, općina Hrašćina, održan je koncert Valentivno vu
Trgovišću (zamjenica župana Jasna Petek)
20. veljače – Župan KZŽ Željko Kolar posjetio je tvrtku Print Centar Krapina d.o.o. (župan
Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
20. veljače – U Zagrebu održan oproštajni prijem veleposlanice NR Kine u Republici
Hrvatskoj, Njezine Ekselencije Deng Ying (župan Željko Kolar)
21. veljače – Održan je sastanak župana KZŽ Željka Kolara i ministrice regionalnog razvoja i
fondova Europske unije Gabrijele Žalac (župan Željko Kolar)
22. veljače – U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku održano je predavanje „Tko su
darovita djeca“ (zamjenica župana Jasna Petek)
23. veljače – Dječjem vrtiću Rožica u Velikom Trgovišću uručene su tradicijske drvene
igračke u sklopu projekta Dajmo djeci korijene i krila (župan Željko Kolar, zamjenica župana
Jasna Petek)
24. veljače – U Krapini su potpisani ugovori o dodjeli ukupno 1,37 milijuna kuna udrugama
civilnog društva koje djeluju na području KZŽ (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna
Petek)
24. veljače – U Zaprešiću je održan Poslovni uzlet grada Zaprešića, prvi ovogodišnji dogođaj
Poslovnog dnevnika (župan Željko Kolar)
24. veljače – U Bedekovčini je predstavljen novi broj časopisa za kulturu Hrvatsko zagorje
(zamjenica župana Jasna Petek)
24. veljače – U restoranu Bolji život u Jertovcu održana je izvještajna godišnja skupština
Udruge pčelara „Nektar“ Konjšćina (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
24. veljače – U Klanjcu održana godišnja Skupština udruge Japica (župan Željko Kolar)
25. veljače – U Pregradi je održana skupština Saveza povijesnih postrojbi Republike Hrvatske
(župan Željko Kolar)
25. veljače – U Mihovljanu je održana skupština KUD-a Mihovljan (župan Željko Kolar)
25. veljače – U restoranu Puntar u Gornjoj Stubici održana je skupština Udruge branitelja
Domovisnkoh rata Sveti Juraj (župan Željko Kolar)
25. veljače – U OŠ K. Š. Gjalski u Zaboku održana je 21. Smotra dječjeg stvaralaštva KZŽ
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(zamjenica župana Jasna Petek)
25. veljače – U Humu na Sutli održan je 14. Mali županijski fašnik (zamjenica župana Jasna
Petek)
25. veljače – U Hotelu Toplice u Krapinskim Toplicama održan je humanitarni bal pod
maskama (zamjenica župana Jasna Petek)
27. veljače – U Zagrebu je najavljena manifestacija Kajkavci u Lisinskom (župan Željko
Kolar)
27. veljače – U Festivalskoj dvorani u Krapini održana je svečana skupština GFUK-a, udruge
„Glumački festival u Krapini“ (župan Željko Kolar)
28. veljače – Župan Željko Kolar obišao je sportsku dvoranu u Đurmancu, za čiji je dovršetak
gradnje Županija osigurala 7,3 milijuna kuna (župan Željko Kolar)
28. veljače – Na konferencije za medije održanoj u Krapini najavljen je Javni poziv za prijavu
kandidata za dodjelu županijskih priznanja za „Volontera/volonterku godine“ i „Volontersku
akciju godine“ (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
28. veljače – U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice prigodno je
obilježen početak 6 milijuna vrijednih radova na dvorišnoj zgradi objekta Maksimilijan i
otvorena je faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona (župan Željko Kolar, zamjenica župana
Jasna Petek)
Ožujak 2017.
01. ožujka – Posjećena je tvrtka OZO u Oroslavlju (župan Željko Kolar, zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
02. ožujka – U Pregradi održana je svečana sjednica Stožera civilne zaštite KZŽ povodom
Međunarodnog dana zaštite i Dana civilne zaštite RH (župan Željko Kolar, zamjenici župana
Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
03. ožujka – Potpisivanje ugovora o dodjeli 370 tisuća kuna potpora za Maticu umirovljenika
KZŽ (župan Željko Kolar)
03. ožujka – Svečano je obilježen 1. rođendan Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske
Toplice (zamjenica župana Jasna Petek)
03. ožujka – U Zagrebu je održana konferencija „Gospodarstvo u fokusu“ u suradnji Hrvatske
zajednice županija i tjednika Lider (župan Željko Kolar)
03. ožujka – U hotelu Internationaln u Zagrebu održana je 46. sjednica Izvršnog odbora
Hrvatske zajednice županija (župan Željko Kolar)
04. ožujka – U Kumrovcu je održano 6. izdanje INA DELTA Rallya (župan Željko Kolar)
04. ožujka – U Krapinskim Toplicama održana je godišnja skupština Udruge žena
Vrtnjakovec (zamjenica župana Jasna Petek)
04. ožujka – Održan je humanitarni koncert „Roboti za Ivonu“ u sportskoj dvorani OŠ Antuna
Mihanovića u organizaciji Društva „Naša djeca“ Klanjec (župan Željko Kolar)
04. ožujka – U novootvorenoj sportskoj dvorani u Zaboku održana je košarkaška utakmica
KK Zabok (župan Željko Kolar)
04. ožujka – U Kumrovcu je otvorena Trgocentrova poljoapoteka (župan Željko Kolar)
05. ožujka – U Velikom Trgovišću održan je redoviti izvještajni sabor Podružnice UDVDR
Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar)
06. ožujka – U Krapini je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni promo
filmovi o deficitarnim zanimanjima na području KZŽ (župan Željko Kolar, zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
07. ožujka – U Dvoru Veliki Tabor održana je konferencija za medije na kojoj je najavljeno
jubilarno 15. izdanje Tabor Film Festivala
08. ožujka – obilježen je Međunarodni dan žena (župan Željko Kolar, zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
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09. ožujka – U Krapini je održan sastanak s gradonačelnicima i načelnicima (župan Željko
Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
14. ožujka – U Stubičkim Toplicama u Hotelu Matija Gubec održana je sjednica Skupštine
Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar)
15. ožujka – U Krapini je održana prezentacija prve faze Master plana prometnog sustava
Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
15. ožujka – Održan radni sastanak na temu gradnje nove sportske dvorane u Zlatar Bistrici
(župan Željko Kolar)
15. ožujka – Održana je sjednica Povjerenjstva za priznanja Županijske skupštine KZŽ (župan
Željko Kolar)
15. ožujka – U prostorijama Županije u Krapini održan je sastanak s ravnateljima srednjih
strukovnih škola s područja KZŽ o modelima obrazovanja srednjoškolaca u strukovnim
programima (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
16. ožujka – U Zagrebu je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati
projekta NEWLIGHT, koji obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg sustava javne
rasvjete u 57 gradova i općina na području KZŽ i Zagrebačke županije, vrijednog 20 milijuna
eura (župan Željko Kolar)
16. ožujka – Održana je tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu Hrvatskog sabora o upravljanju državnom imovinom (župan Željko Kolar)
16. ožujka – U Termama Tuhelj održana je 10. Smotra „Dani E-medica“ (zamjenica župana
Jasna Petek)
17. ožujka – Svečano je otvoren Energetski centar Bračak, prvi takav centar u RH, koji bi
trebao postati centar izvrsnosti za energetsku učinkovitost cijele JI Europe (župan Željko
Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
17. ožujka – U Krapini održano predavanje „Znanjem protiv raka dojke“ u organizaciji
udruge Europa Donna Krapina (zamjenica župana Jasna Petek)
17. ožujka – Otvorenje sportske dvorane u Zaboku (župan Željko Kolar)
17. ožujka – U restoranu Zagi u Oroslavlju održana je izborna Skupština Matice
umirovljenika KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
18. ožujka – U Mariji Bistrici održana je 23. Smotra folklora KZŽ u organizaciji Zajednice
amaterskih kulturno umjetničkih udruga KZŽ i KUD-a Lovro Ježek (zamjenica župana Jasna
Petek)
18. ožujka – U Donjoj Stubici održana je jedanaesta po redu manifestacija „Babičini kolači“
(župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
18. ožujka – U Hotelu „Matija Gubec“ u Stubičkim Toplicama održana je Večer obrtnika u
organizaciji Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica i Oroslavlje te općina Marija Bistrica,
Gornja Stubica i Stubičke Toplice (župan Željko Kolar)
18. ožujka – U prostorima Toplice Hotela u Krapinskim Toplicama održana je redovna
godišnja skupština Općinske udruge umirovljenika Krapinske Toplice (zamjenica župana
Jasna Petek)
18. ožujka – U Bedekovčini je održana godišnja skupština DVD-a Bedekovčina (župan Željko
Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
19. ožujka – Obilježen Tjedan mozga u KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
19. ožujka – U dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je manifestacija „Kajkavci u
Lisinskom“ (župan Željko Kolar)
20. ožujka – U prostorijama Županije u Krapine potpisani su ugovori o financijskoj potpori
Obrtničkoj komori KZŽ ukupne vrijednosti 350.000 kuna (župan Željko Kolar, zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
20. ožujka – U OŠ Oroslavlje obilježen je početak provođenja ovogodišnje preventivne akcije
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pod nazivom „Program prometne kulture za najmlađe“ (zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
22. ožujka – Posjet tvrtke Jedinstvo u Krapini (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko
Ferek-Jambrek)
22.-23. ožujka – U Bruxellesu održano 122. plenarno zasjedanje Europskog odbora regija
(zamjenica župana Jasna Petek)
23. ožujka – U Vladi RH potpisan je ugovor o dodjeli 7.033.055,95 kuna bespovratnih
sredstava za opremanje Doma zdravlja KZŽ (župan Željko Kolar)
23. ožujka – Dječjem vrtiću Uzdanica u Zlataru uručene tradicijske drvene igračke u sklopu
projekta „Dajmo djeci korijene i krila“ (župan Željko Kolar)
24. ožujka – Na konferenciji u Krapini najavljena humanitarna nogometna utakmica „Zajedno
za Ivonu“ između ekipe župana Željka Kolara i ekipe veterana GNK Dinamo Zagreb (župan
Željko Kolar)
24. ožujka – U Termama Jezerčica održana je 10. sjednica Savjeta mladih KZŽ (župan Željko
Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
24. ožujka – U restoranu KTC u Krapini održana je Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Krapina (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
25. ožujka – U Krapini na Trgu Ljudevita Gaja organizirana je prodaja narcisa povodom Dana
narcisa u organizaciji Udruge Donna Krapina (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna
Petek)
25. ožujka – U Zlataru je Udruženje obrtnika Zlatar održalo tradicionalnu Noć obrtnika
(župan Željko Kolar)
25. ožujka – U Multimedijalnom centru u Zaboku održana je 22. Smotra kazališnih amatera
KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
26. ožujka – U Srednjoj školi Oroslavlje priređena dobrodošlica gostima sudionicima
međunarodnog projekta „Inovativna proizvodnja i inkluzivna nastava“ iz programa Erasmus
plus KA2 (zamjenica župana Jasna Petek)
27. ožujka – U Krapini je održana primopredaja novog vozila za Društvo crvenog križa KZŽ
(župan Željko Kolar)
27. ožujka – Održana je konferencija za medije o projektu Poboljšanje pristupa primarnoj
zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ u vrijednosti 8,3 milijuna kuna (župan Željko
Kolar)
27. ožujka – U slovenskom Podčetrtku održan je sastanak na temu novog projekta „Turizam
bez granica“, čiji je cilj još bolje povezivanje i nastavak suradnje na gospodarskom,
turističkom i kulturnom području s hrvatske i slovenske strane Sutle (župan Željko Kolar)
28. ožujka – U Zaboku učenici gimnazije AGM predstavili projekt „Moje pravo da jedem
zdravo“ (zamjenica župana Jasna Petek)
29. ožujka – U OŠ Stubičke Toplice održana 10. smotra projekata učenika osnovnih i srednjih
škola iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko
građanstvo (zamjenica župana Jasna Petek)
29. ožujka – U OB Zabok posjećena rodilja koja je rodila peto dijete (župan Željko Kolar)
30. ožujka – U Hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama održana je skupština Matice
umirovljenika Krvatske (zamjenica župana Jasna Petek)
31. ožujka – U OB Zabok posjećena rodilja koja je rodila peto dijete (zamjenica župana Jasna
Petek)
31. ožujka – U Krapini potpisani ugovori o financiranju sa predstavnicima braniteljskih
udruga koje djeluju na području KZŽ u vrijednosti od 200.000 kuna (župan Željko Kolar)
31. ožujka – U Zagrebu je održano svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta po
Programu održivog razvoja lokalne zajednice, kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije (župan Željko Kolar)
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31. ožujka – U restoranu KTC u Zaboku svečano je obilježeno 40 godina rada pčelarske
udruge Hrvatske zagorje Zabok (župan Željko Kolar)
31. ožujka – U Gradskoj knjižnici u Oroslavlju je otvorena 24. manifestacija Dani Humora
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
31. ožujka – U Pregradi organizirana 2. Večer znanosti – projekt kojim se nastoji
popularizirati znanost i potaknuti na istraživanje svijeta koji nas okružuje (zamjenica župana
Jasna Petek)
Travanj 2017.
01. travnja – U Zaboku je održan prijem za mladu plivačicu Anu Majsec (župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek)
01. travnja – U Zaboku otvorena OPG tržnica (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna
Petek)
01. travnja – U Mariji Bistrici održana redovna godišnja izborna Skupština Vatrogasne
zajednice općine Marija Bistrica (župan Željko Kolar)
02. travnja – U Belcu održana misa tijekom koje je na crkvu sv. Marije Snježne u Belcu
montirano novo zvono (župan Željko Kolar)
02. travnja – U dvorani u Zaboku održano je finale Prvenstva Hrvatske u savate boksu –
combat, čiji je domaćin bio Savate klub Đidara (župan Željko Kolar)
02. travnja – U Roses Designer Outlet Centru u Sv. Križu Začretju održana je radionica izrade
cvjetnih aranžmana (župan Željko Kolar)
02. travnja – U restoranu Zagi u Oroslavlju održana Skupština Udruge hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a KZŽ (župan Željko Kolar)
02. travnja – U krapinskoj Festivalskoj dvorani Tereza Kesovija održala je koncert (župan
Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
03. travnja – U Krapini je potpisan 30 tisuća vrijedan ugovor o sufinanciranju Sajma poslova
(župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
03. travnja – U Maloj dvorani POU u Krapini održana je 24. sjednica Županijske skupštine
(župan Željko Kolar)
04. travnja – U prostorijama Hrvatske zajednice županija održan je sastanak župana i
zamjenika s glavnim ravnateljem HRTV Kazimirom Bačićem i ravnateljem Poslovne jedinice
Program HRTV Renatom Kunićem (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
05. travnja – Učenici OŠ Oroslavlje posjetili sjedište KZŽ u Krapini (župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek)
06. travnja – Svečano je puštena u promet prva dionica spojne ceste Zabok – Krapina (župan
Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
06. travnja – U sportskoj dvorani SŠ Krapina otvoren je 10. sajam poslova u KZŽ (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
06. travnja – U SŠ Bedekovičina održano 22. Državno natjecanje graditeljskih i geodetskih
škola RH u znanjima i vještinama građenja (zamjenica župana Jasna Petek)
06.-09. travnja – U Termama Tuhelj održano 15. izdanje PRO.PR konferencije, najprestižniji
događaj Pr industrije u JI Europi (župan Željko Kolar)
07. travnja – U Klanjcu održan 11. Sajam zdravlja (župan Željko Kolar, zamjenica župana
Jasna Petek)
07. travnja – U Zaboku odigrana humanitarna utakmica za Ivonu Knezić (župan Željko Kolar)
07. travnja – Proglašenje najboljih učenika na 22. Državnom natjecanju graditeljskih i
geodetskih škola RH u znanjima i vještinama građenja (zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
08. travnja – U osnovnoj školi u Oroslavlju članice udruge „Oroslavski vez“ organizirale su
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izložbu svojih ručnih radova pod nazivom „Vezom slikamo“ (župan Željko Kolar)
08. travnja – Održana je Skupština Streljačkog društva Veliko Trgovišće (župan Željko Kolar)
08. travnja – U Zaboku slastičarnica „Tri užitka“ proslavila je drugi rođendan (župan Željko
Kolar)
08. travnja – U Domu kulture u Krapinskim Toplicama KUD Zlatko Baloković koncertom
obilježio 20 godina postojanja (zamjenica župana Jasna Petek)
09. travnja – U Stubičkim Toplicama otkrivena je spomen ploča Vladimiru Bosnaru (župan
Željko Kolar)
09. travnja – Na prostoru pokraj ribnjaka Udruge dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata
Bedekovčina održano je tradicionalno okupljanje obitelji članova uz otvaranje ribolovne
sezone (župan Željko Kolar)
09. travnja – U Loboru je održana 21. Smotra tamburaških orkestara i sastava Zajednice
amaterskih kulturno umjetničkih udruga KZŽ (župan Željko Kolar)
10. travnja – U Krapini župan Željko Kolar je potpisao ugovore sa korisnicima županijskih
poljoprivrednih potpora ukupne vrijednosti 1,2 milijuna kuna (župan Željko Kolar, zamjenik
Anđelko Ferek-Jambrek)
10. travnja – U Krapini održana konferencija za medije povodom 10. izdanja GFUK-a (župan
Željko Kolar)
11. travnja – U SŠ Krapina održan je susret sa maturantima na temu „Perspektive mladih ljudi
u KZŽ“ (zamjenica župana Jasna Petek)
11. travnja – U OŠ „Stjepana Radića“ Brestovec Orehovički održana 1. konferencija
europskih poduzetničkih škola RH (zamjenica župana Jasna Petek)
11. travnja – U Donjoj Stubici pokrenuta akcija Za bezbrižan korak naših školaraca kojom se
želi prikupiti novac za nabavu laka za parket u svih 18 učionica OŠ Donja Stubica (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
12. travnja – U Termama Tuhelj otvoren 3. Mathfest, festival matematike, na kojem je
sudjelovalo 476 mladih matematičara u 119 ekipa (zamjenica župana Jasna Petek)
12. travnja – U Domu kulture u Oroslavlju održan je stručni skup NTC sustav učenja i
darovita djeca (zamjenica župana Jasna Petek)
12. travnja – U Bedekovčini je predstavljen projekt „Doručak s hrvatskih farmi“ (župan
Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
13. travnja – U Humu na Sutli održan je Poslovni uzlet KZŽ u organizaciji KZŽ i Poslovno
dnevnika (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
14. travnja – U Zaboku posjećena tvrtka Dekor – dugogodišnji hrvatski proizvođač svih vrsta
rasvjetnih tijela (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
14. travnja – U logodpedskom kabinetu u Klanjcu održana je primopredaja 19.000 kuna
vrijednog digitalnog logopedskog seta (župan Željko Kolar)
15. travnja – U Krapini održan tradicionalni uskrsni prijem za povijsne postrojbe iz RH
(župan Željko Kolar)
15. travnja – Održana 494. „Kostelska uskrsna pištola“ (župan Željko Kolar)
17. travnja – Podno Strugače – najvišeg vrha općine Bedekovčina održan je 9. blagoslov
traktora, traktorista i polja (župan Željko Kolar)
18. travnja – U Sv. Križu Začretju potpisani su ugovori sa korisnicima koji su ostvarili pravo
na potporu temeljem Javnog poziva KZŽ za program javnih potreba u kulturi u 2017. godini
(župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
20. travnja – U Sv. Križu Začretju posjećena tvrtka Metal Beneton (župan Željko Kolar)
20. travnja – U Gradskoj knjižnici u Oroslavlju otvorena izložba portreta Ivana Tuđe (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
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20. travnja – U Narodnoj knjižnici Hum na Sutli održana je svečana dodjela književne
nagrade „Rikard Jorgovanić“ (zamjenica župana Jasna Petek)
20. travnja – U Malom dvorcu u Pasanskoj Gorici svečanom sjednicom Općinskog vijeća
Gornja Stubica obilježen Dan Općine Gornja Stubica (župan Željko Kolar)
21. travnja – U Hrašćini je obilježen Dan Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar)
21. travnja – U Krapini počelo 10. izdanje Glumačkog festivala u Krapini (župan Željko
Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
21. travnja – Svečanom sjednicom obilježen je Dan općine Đurmanec (zamjenica župana
Jasna Petek)
21. travnja – U Desiniću u Dvoru Veliki Tabor proslavljen Dan Općine (župan Željko Kolar)
22. travnja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec organizirao je tradicionalnu manifestaciju
„Ophodi Jure Zelenog“ (zamjenica župana Jasna Petek)
22. travnja – U Pregradi prijateljskom malonogometnom utakmicom obilježen je završetak
postavljanja javne rasvjete na sportsko igralište OŠ Janko Leskovar u Pregradi (župan Željko
Kolar)
22. travnja – Župan Željko Kolar je obišao novo asfaltiranu cestu Krivaroš – Planina Gornja
koja spoaja općinu Gornja Stubica i grad Zagreb (župan Željko Kolar, zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
22. travnja – U Vatrogasnom domu u Belcu održana proslava treće godine postojanja KUD-a
Belec (zamjenica župana Jasna Petek)
22. travnja – U Klanjcu je održana akcija „Zelena čistka“ (župan Željko Kolar)
23. travnja – Svečanom sjednicom Gradskog vijeća Pregrade obilježen je Dan grada Pregrade
(župan Željko Kolar)
23. travnja – Održano treće hodočašće lovaca Majci Božjoj Gorskoj u Loboru (zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
23. travnja – U restoranu KTC u Krapini održana je Skupština županijske Udruge uzgajivača
konja Krapina (župan Željko Kolar)
24. travnja – U Krapinskim Toplicama u dječjem vrtiću Maslačak održana je dodjela
tradicijskih drvenih igračaka u sklopu projekta „Dajmo djeci korijene i krila“ (zamjenica
župana Jasna Petek)
24. travnja – U Termama Tuhelj održana je svečana promocija Enciklopedije Hrvatskog
zagorja, koja je nastala na poticaj i uz potporu KZŽ, u nakladi Leksikografskog zavoda
Miroslav Krleža (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko FerekJambrek)
24. travnja – U Zagrebu je otvoren Tjedan EU fondova (župan Željko Kolar)
25. travnja – U Krapini je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena VISION
ONE – mobilna aplikacija koja turistima omgućava pregled (župan Željko Kolar)
25. travnja – Svečanom sjednicom obilježen je Dan općine Hum na Sutli (župan Željko Kolar,
zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
26. travnja – U Krapini je održana dodjela ugovora za 66 korisnika koji su ostvarili pravo na
dodjelu ukupno 610 tisuća kuna temeljem županijskog Natječaja za prijavu programa i
projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama,
ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva (župan Željko Kolar, zamjenica
župana Jasna Petek)
26. travnja – Potpisivanje ugovora o županijskoj financijskoj podršci za gradnju crkve u
Stubičkim Toplicama (župan Željko Kolar)
27. travnja – U dječjem vrtiću Maslačak u Krapinskim Toplicama otvoren Stručni skup
Suvremene strategije učenja i uloga odraslih u afirmaciji izvornih procesa učenja djece
namijenjenog djelatnicima u predškolskom odgoju (zamjenica župana Jasna Petek)
27. travnja – U SŠ Pregrada održan je posljednji ovogodišnji susret s maturantima na temu
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Perspektive mladih ljudi u KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
27. travnja – Ispred Vatrogasnog doma u Zlataru održana je svečanost obilježavanja Dana
grada Zlatara (župan Željko Kolar)
27. travnja – U Stubičkim Toplicama obilježen Dan općine (zamjenici župana Jasna Petek i
Anđelko Ferek-Jambrek)
28. travnja – U Krapini je održana dodjela ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na
dodjelu 571.471,52 kuna temeljem županijskog Natječaja za ulaganje u modernizaciju i
povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrenih i
prehrambenih proizvoda (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
28. travnja – KZŽ su posjetili učenici trećih razreda OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
28. travnja – U restoranu Purga u Zlatar Bistrici održana sjednica Skupštine Športskoribolovnog saveza KZŽ (župan Željko Kolar)
28. travnja – Završna svečanost 6. KIKI – međunarodnog festivala dječjeg filma u
organizaciji Drušzva Naša djeca Zabok i Građanske organizacije za kulturu (zamjenica
župana Jasna Petek)
28. travnja – Otvorenje međunarodnog festivala balona na vrući zrak Croatia Hot Air Balloon
Rally (župan Željko Kolar)
29. travnja – U Stubičkim Toplicama otvoren novouređen Rekreacijski centar Udruge
veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“ koji nosi naziv po prvom
predsjedniku Udruge Josipu Mirtu-Tečeku (župan Željko Kolar)
29. travnja – Povodom Dana općine Stubičke Toplice održan je prijateljski Taekwondo turnir
Stubičke Toplice 2017. (župan Željko Kolar)

Svibanj 2017.
01. svibnja – Održana svečana sjednica Općinskog vijeća Budinšćine koja je u sklopu
proslave Dane općine (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
01. svibnja – U Zaboku održane županijske braniteljske sportske igre te je obilježena 22.
obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak (župan Željko Kolar)
02. svibnja – U Gornjoj Stubici je održana konferencija za medije na kojoj su najavljeni 20.
Susreti za Rudija, manifestacija koja se održava u čast heroja i pilota Domovinskog rata
Rudolfa Perešina (župan Željko Kolar)
02. svibnja – U Zlataru obilježen početak radova izgradnje trgovačkog centra Trgocentar,
investicije vrijedne 12 milijuna kuna (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
03. svibnja – U Energetskom centru Bračak održana je dodjela priznanja najboljim
volonterkama, volonterima i volonterskoj akciji KZŽ za 2016. godinu (župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek)
04. svibnja – U Kumrovcu svečano obilježena 37. obljetnica smrti Josipa Broza Tita (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
04. svibnja – U Velikoj dvorani grada Klanjca održana je svečanost proslave Dana grada
Klanjca (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
04. svibnja – U Šibeniku na svečanosti u sklopu Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i
poduzetništvu obrtnicima i gospodarstvenicima iz KZŽ dodijeljena priznanja u tri kategorije
(župan Željko Kolar)
05. svibnja – U Muzeju krapinskih neandertalaca predstavljena je knjiga „Noćni leptiri
Krapinsko-zagorske županije“ (zamjenica župana Jasna Petek)
05. svibnja – U Klanjcu otvoreni tradicionalni „Proljetni susreti u Klanjcu“ (zamjenica župana
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Jasna Petek)
05. svibnja – U Krapini je obilježena 180. obljetnica Udruženja obrtnika Krapine i općina
Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko
Ferek-Jambrek)
06. svibnja – U Konjščini održana manifestacija Sajam pri Starome kradu po 11. put (župan
Željko Kolar)
06. svibnja – U Klanjcu održana manifestacija „Dobro je, Klanječko je“ (župan Željko Kolar)
06. svibnja – U organizaciji Zagorje Adventure Team u KZŽ održana je utrka ALLIANZ
ZAGORJE TREKK (župan Željko Kolar)
06. svibnja - U Zlataru održana 9. Štruklijada (župan Željko Kolar)
07. svibnja –U Gornjoj Stubici održani 20. Susreti za Rudija (župan Željko Kolar, zamjenici
župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
07. svibnja – Otvorena 24. nagrada Stubičkih Toplica – međunarodno automobilističko
natjecanje čija staza vodi od naselja Pila prema vrhu Sljemena (zamjenica župana Jasna
Petek)
09. svibnja – U SŠ Krapina održano okupljanje za sudionike projekta „Zdravo“ (zamjenica
župana Jasna Petek)
09. svibnja – U SŠ Krapina u sklopu Tjedna EU fondova održana je radionica pod nazivom
„Igrajmo se“ (zamjenica župana Jasna Petek)
09. svibnja – U OB Zabok posjećena rodilja koja je nedavno rodila šesto dijete (župan Željko
Kolar)
09. svibnja – Udruga distrofičara Krapina obilježila je 10 godina rada (zamjenica župana
Jasna Petek)
10. svibnja – U Dječjem vrtiću Zipkica u Zaboku održana edukativno-preventivna akcija
„Promet nije šala ni opasnost mala“ (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
10. svibnja – Na zagrebačkom Velesajmu održan je 2. po redu regionalni sajam
kontinentalnog turizma „Wellcone“ (župan Željko Kolar)
10. svibnja – U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu predstavljena je
Enciklopedija Hrvatskog zagorja (župan Željko Kolar)
11. svibnja – U Mariji Bistrici otvoren je Centar za posjetitelje u kojem će se promovirati
lokalna kulturna baština te očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa (zamjenica župana Jasna
Petek)
11. svibnja – Posjećena je općina Radoboj na čijem području su u tijeku radovi asfaltiranja
cesta, u sklopu 20 milijuna kuna vrijednog investicijskog ciklusa Županijske uprave za ceste
(župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
11. svibnja – U Kljanjcu održan Dan otvorenih vrata Studija Galerije A. Augustinčića koji je
održan u sklopu Tjedna EU fondova (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
12. srpnja – Posjećena je tvrtka Predionica u Klanjcu, koja je završila investicijski ciklus
vrijedan 45 milijuna kuna (župan Željko Kolar)
12. svibnja – U Domu kulture u Oroslavlju svečano je obilježeno 50 godina školstva u
Oroslavlju (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
12. svibnja – Caristrap u Mihovljanu proslavio 10 obljetnicu proizvodnje u Hrvatskoj
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
12. svibnja – U Zaboku na Trgu Ksavera Šandora Gjalskog održan je 15. „Mali gastro“
(zamjenica župana Jasna Petek)
12. svibnja – U Velikoj galeriji grada Zaboka obilježen je Međunarodni dan obitelji
(zamjenica župana Jasna Petek)
12. svibnja – Na granici između općina Kumrovec i Bistrica ob Sotli održani su 12.
Međunarodni susreti na mostu prijateljstva Gmajna – Kunšperk (župan Željko Kolar)
13. svibnja – U Miljni dočekana međunarodna konjanička karavana čiji domaćin je bila KZŽ

13

(župan Željko Kolar)
13. svibnja – Obilježen je Dan općine Veliko Trgovišće (župan Željko Kolar, zamjenica
župana Jasna Petek)
13. svibnja – U Domu kulture u Maču održana je svečana sjednica Općinskog vijeća općine
Mače povodom proslave Dana općine (zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko FerekJambrek)
13. svibnja – U Radoboju održani „Dani orhideja“ (župan Željko Kolar, zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
13. svibnja – U Velikom Trgovišću održana je 23. Smotra puhačkih orkestara KZŽ
(zamjenica župana Jasna Petek)
14. svibnja – U prostorima OŠ Sveti Križ Začretje Začretske mažoretkinje organizirale su
druženje i nastupe udruga s područja Općine Sveti Križ Začretje (zamjenici župana Jasna
Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
14. svibnja – U Maloj Erpenji svečanom misom obilježen je Međunarodni dan majki
(zamjenica župana Jasna Petek)
15. svibnja – Posjećen je hotel Villa Magdalena u Krapinskim Toplicama, gdje je u tijeku
završna faza realizacije nove investicije, vrijedne 2 milijuna eura (župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek)
16. svibnja – U Klenovcu Humskom posjećena je tvrtka Krklec metal, koja ulaže 8,7 milijuna
kuna u širenje proizvodnje (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
16. svibnja – Osnovna škola Oroslavlje obilježila je 155. obljetnicu postojanja (župan Željko
Kolar)
17. svibnja – U Bedekovčini posjećena tvrtka Scout d.o.o. (župan Željko Kolar, zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
17. svibnja – U Krapini je održana sjednica Stožera civilne zaštite KZŽ o pripremi požarne
sezone 2017. godine (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
17. svibnja – U Zaboku je održan Olimpijski festival dječjih vrtića KZŽ (župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek)
18. svibnja – U Konjšćini je posjećena tvrtka ZHM Horvat (župan Željko Kolar, zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
18. svibnja – U Ministarstvu turizma u Zagrebu potpisani su ugovori sa dobitnicima
bespovratnih potpora za razvoj cikloturizma (župan Željko Kolar)
18. svibnja – U Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ uselio prvi „stanar“ (župan Željko Kolar,
zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
18. svibnja – U Odgojnom domu Bedekovčina održani drugi Bedeks susreti (zamjenica
župana Jasna Petek)
19. svibnja – U Krapini je Udruga distrofičara Krapina obilježila Nacionalni dan oboljelih od
neuromuskalarnih bolesti (zamjenica župana Jasna Petek)
19. svibnja – U Sv. Križu Začretju posjećena je tvrtka Prostoria (župan Željko Kolar,
zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
19. svibnja – U Zaboku su maturanti obilježili završetak srednjoškolskog obrazovanja na
njima već tradicionalan način, plešući Hrvatsko salonsko kolo zabočkih maturanata (župan
Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
19. svibnja – Održana svečana sjednica zabočkog Gradskog vijeća povodom Dana grada
Zaboka (župan Željko Kolar)
20. svibnja – U Domu kulture u Trgovišću otvoren je 1. Hrašćinski astro koji je organizirao
Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina (zamjenica župana Jasna Petek)
20. svibnja – Dodjela nagrada šampionima 50. Sajma i izložbe zagorskih vina (župan Željko
Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
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22. svibnja – U vatrogasnom domu u Mariji Bistrici održana je prva sjednica novog
Predsjedništva vatrogasne zajednice KZŽ (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
24. svibnja – U Stubičkoj Slatini velikom pokaznom vježbom počela je 10. međunarodna
konferencija Dani kriznog upravljanja (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
24. svibnja – Na Krapinsko-zagorski aerodrom u Gubaševom sletjeli su češki turisti (župan
Željko Kolar)
25. svibnja – U Dječjem vrtiću Zipkica u Zaboku održana je dodjela tradicijskih drvenih
igračaka u sklopu projekta „Dajmo djeci korijene i krila“ (župan Željko Kolar, zamjenica
župana Jasna Petek)
26. svibnja – U Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku otvoreno je novo
sportsko igralište (župan Željko Kolar)
26. svibnja – Krapinsko-zagorsku županiju posjetila donedavna finska pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova Pirkko Mäkinen (zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko FerekJambrek)
26. svibnja – U OŠ Franje Horvata Kiša Lobor održane su sportske igre „Moj prijatelj i ja“
(zamjenica župana Jasna Petek)
26. svibnja – U Donjoj Stubici održana je izborna skupština Kajkaviane – Društva za
prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine (zamjenica župana Jasna Petek)
27. svibnja – U Kuriji Belošević u Hrašćini obilježena je 266. godišnjica pada meteorita
(zamjenica župana Jasna Petek)
27. svibnja – Na prostoru tržnice u Bedekovčini održan je 12. Sajam udruga KZŽ (župan
Željko Kolar)
27. svibnja – U Kumrovcu je povodom 125. obljetnice rođenja Josipa Broza Tita održana
tradicionalna manifestacija „Dan mladosti – radosti“ (zamjenica župana Jasna Petek)
27. svibnja – U Lipovičkoj klijeti u Andraševcu udruga specijalne jedinice policije Barun
organizirala je druženje članova udruge i likovnu koloniju (župan Željko Kolar)
28. svibnja – U Svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici održano je 18. hodočašće
hrvatskih vatrogasaca (župan Željko Kolar)
28. svibnja – U Domu kulture u Oroslavlju održan je 24. Festival pjevača amatera „Oronota“
(zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
29. svibnja – U Energetskom centru Bračak održan je START UP Europe Coffee chat, u
sklopu kojeg je predstavljen Poslovno – tehnološki inkubator te mogućnosti koje nudi mladim
poduzetnicima (župan Željko Kolar)
29. svibnja – U Zelenoj dvorani u Zaboku održana je Skupština Društva multiple skleroze
KZŽ povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze (zamjenica župana Jasna
Petek)
30. svibnja – Posjećen je grad Oroslavlje te su obiđeni prostori bivše Orokonfekcije u
Oroslavlju koji bi mogli poslužiti kao potencijalni prostor za uređenje kabineta za praktičnu
nastavu SŠ Oroslavlje (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko FerekJambrek)
30. svibnja – Službeni posjet gradu Donja Stubica (župan Željko Kolar, zamjenici župana
Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
31. svibnja – Obiđeno je naselje Loborsko Završje, gdje su u tijeku 196 tisuća kuna vrijedni
radovi na rekonstrukciji vodovoda (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
31. svibnja – U maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski održano je obilježavanje Svjetskog dana
multiple skleroze u organizaciji Saveza društva multiple skleroze Hrvatske (zamjenica župana
Jasna Petek)
Lipanj 2017.
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01. lipnja – Župan Željko Kolar je obišao 400.000 kuna vrijedne radove na asfaltiranje 550
metara duge dionice Županijske ceste 2219 (Stubičke Toplice – Pila – Sljeme) (župan Željko
Kolar)
01. lipnja – U Krapini je održana konferencija za medije povodom početka novog mandata
župana i zamjenika župana (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko
Ferek-Jambrek)
01. lipnja – Učenici OŠ „Lijepa naša“ Tuhelj posjetili su središte KZŽ u Krapini (župan
Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
01. lipnja – U SŠ Pregrada održana je završnica projekta Ponos domovine u sklopu koje su
dodijeljene nagrade učenicima i mentorima iz SŠ Pregrada, SŠ Novi Marof i II. gimnazije
Varaždin (župan Željko Kolar)
02. lipnja – U Krapini potpisani ugovori s korisnicima mjere za povećanje stočarske
proizvodnje (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
02. lipnja – Pješačenjem na Cesargrad 200 zagorskih učenika obilježilo je Svjetski dan
nepušenja (31. svibnja) i Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe opojnih droga (26. lipnja)
(zamjenica župana Jasna Petek)
02. lipnja – U Domu kulture u Krapinskim Toplicama koncertom KUD-a Zlatko Baloković
obilježena je 39. obljetnica postojanja (zamjenica župana Jasna Petek)
02. lipnja – U Zaprešiću Društvo geodeta KZŽ održalo je tradicionalno godišnje druženje
(župan Željko Kolar)
03. lipnja – U Hotelu Well održano je 8. Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova i
vokalnih sastava „Zlatna lipa Tuhlja“ (župan Željko Kolar)
04. lipnja – Na prostoru bedekovčanskih jezera održan je 49. glazbeni festival Igrajte nam
mužikaši (župan Željko Kolar)
04. lipnja – U restoranu Punkt Beerfest održan je humanitarni roštilj za udrugu Sveta Ana
(župan Željko Kolar)
05. lipnja – U SŠ Krapina prezentiran je projekt bTech u sklopu kojeg su učenici SŠ Krapina
izradili simulator leta (zamjenica župana Jasna Petek)
06. lipnja – U Kumrovcu je održan Aktiv ravnatelja osnovnih škola KZŽ (zamjenica župana
Jasna Petek)
07. lipnja – U OB Zabok posjećena je rodilja koja je rodila šesto dijete (župan Željko Kolar)
07. lipnja – U novoobnovljenom dvorcu Bračak obilježen je 7. Energetski dan KZŽ (župan
Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
07. lipnja – U Zagrebu veleposlanica Slovenije u Hrvatskoj NJ/E Smiljana Knez organizirala
je svečani prijem povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Slovenije (župan Željko
Kolar)
08. lipnja – Na prostoru jezera u Bedekovčini održani su 1. Susreti udomitelja KZŽ
(zamjenica župana Jasna Petek)
09. lipnja – U OB Zabok posjećena rodilja iz Velikog Trgovišća koja je rodila peto dijete
(zamjenica župana Jasna Petek)
09. lipnja – U OŠ Bedekovčina održana je svečanost obilježavanja 175 godina školstva u
Bedekovčini (župan Željko Kolar)
09. lipnja – U Domu kulture u Krapinskim Toplicama obilježen je Dan OŠ Krapinske Toplice
(zamjenica župana Jasna Petek)
09. lipnja – Održani su 15. Sportskih susreti obrtnika KZŽ čiji domaćin je bilo Međuopćinsko
udruženje obrtnika Klanjec (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
09. lipnja – U OŠ Sv. Križ Začretje održana je završna školska svečanost (zamjenik župana
Anđelko Ferek-Jambrek)
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10. lipnja – U Zlataru otvorena Izložba stoke i konja KZŽ (zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
10 lipnja – U OŠ K.Š. Gjalski u Zaboku održana je svečanost povodom završetka projetka
Baltazar 3 (zamjenica župana Jasna Petek)
11. lipnja – U Zaboku je održana 23. Smotra zborova KZŽ (zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
11. lipnja – U Stubičkim Toplicama kardinal Bozanić održao je blagoslov gradilišta i kamena
temeljca nove župne crkve Sv. Josipa (župan Željko Kolar)
11. lipnja – U svetištu Majke Gorske u Loboru održano je prvo Hodočašće obrtnika KZŽ
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
12. lipnja – U SŠ Krapina dodijeljene su diplome za 54 nova majstora u 19 zanimanja, koji su
majstorski ispit položili u rujnu i prosincu 2016. te u veljači 2017. godine (župan Željko
Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
12. lipnja – U Domu za psihički bolesne odrasle osobe Loborgrad održana je primopredaja
novog vozila Fiat Panda koje će osoblje doma koristiti za usluge pomoći i njege u kući, a za
koji je 50.000 kuna osigurala KZŽ (zamjenica župana Jasna Petek)
13. lipnja – Na Bedekovčaniskim jezerima održana je konferencija za medije na kojoj je
najavljena manifestacija „Ljeto na Bajerima“ (župan Željko Kolar)
14. lipnja – Na Krapinsko – zagorskom aerodromu u Zaboku Zavod za hitnu medicinu KZŽ
održao je vježbu (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
14. lipnja – OŠ „Josipa Broza“ Kumrovec svečanim programom obilježila je 60. obljetnicu
postojanja (zamjenica župana Jasna Petek)
15. lipnja – U SŠ Bedekovčina u sklpu projekta CroSkills održana su predavanja i natjecanja
u građevinskim vještinama u energetsku učinkovitost gradnji (zamjenica župana Jasna Petek)
16. lipnja – Župan KZŽ primio novo vodstvo Vatrogasne zajednice KZŽ na čelu s
predsjednikom Stjepanom Skuliberom (župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko FerekJambrek)
16. lipnja – U Stubičkim Toplicama održan sastanak sa švicarskom diplomatskom
delegacijom koja je bila u posjetu KZŽ od 16. do 18. lipnja (zamjenici župana Jasna Petek i
Anđelko Ferek-Jambrek)
17. lipnja – Na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini održan je Sajam zadruga hrvatskih branitelja
(župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
17. lipnja – Na prostorima OŠ Veliko Trgovišće više od 300 mažoretkinja sudjelovalo je na
velikoj smotri kojom su Mažoretkinje Dubrovčan proslavile deseti rođendan svoje udruge
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
17. lipnja – U Krapini je u sklopu Dinamo Trophy toura postavljen Dinamov trofej, kojeg je
osvojio 1967. godine u finalu Kupa velesajamskih gradova protiv engleskog Leedsa (župan
Željko Kolar)
18. lipnja – U parku Seljačkog turizma „Šumak“ u Miljani u Zagorskim selima održan je 3.
Festival vokalnih skupina Obsotelja i Hrvatskog zagorja „A Sutla si teče“ (župan Željko
Kolar)
19. lipnja – U prostorijama KZŽ u Krapini potpisan je sporazum o suradnji na organizaciji 25.
Zagorskog gospodarskog zbora (župan Željko Kolar)
19. lipnja – U Maloj dvorani POU u Krapini održana je konstituirajuća sjednica sedmog
saziva Županijske skupštine KZŽ (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i
Anđelko Ferek-Jambrek)
20. lipnja – U sportskoj dvorani SŠ Krapina otvorene su 16. Sportske igre učenika koje se
održavaju pod motom „Rekreacijom do zdravlja i protiv droge“ (zamjenica župana Jasna
Petek)
20. lipnja – U SŠ Krapina održan je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola i njihove
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mentore koji su na državnim natejcanjima i smotrama osvojili neko od prva tri mjesta (župan
Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
21. lipnja – U Krapini je održan sastanak sa županima Međimurske i Varaždinske županije,
Matijom Posavce i Radimirom Čačićem (župan Željko Kolar)
21. lipnja – U Kumrovcu je obilježen Dan antifašističke borbe (zamjenici župana Jasna Petek
i Anđelko Ferek-Jambrek)
21. lipnja – U Radoboju je za javnost otvoren muzej Radboa (zamjenica župana Jasna Petek)
22. lipnja – U Mariji Bistrici održan 24. susret umirovljenika KZŽ na kojem se okupilo 2.000
zagorskih umirovljenika (zamjenica župana Jasna Petek)
23. lipnja – U Velikom Trgovišću otvoreno je međunarodno natjecanje u gađanju
samostrelom FIELD, 22. Croatia Cup, ujedno i treće izborno natjecanje za Svjetsko prvenstvo
(zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
23. lipnja – Svečanim programom obilježen Dan općine Jesenje (zamjenik župana Anđelko
Ferek-Jambrek)
24. lipnja – Obilježen je Dan Općine Zlatar Bistrica (zamjenica župana Jasna Petek)
24. lipnja – Na Cvjetnom trgu u Zagrebu uoči svečane dodjele godišnje nagrade za najbolje
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u sklopu projekta „Zlata vrijedan“ OPG Mario Krog
promovirao je svoje proizvode (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
25. lipnja – Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Lijepoj našoj u Zelenjaku
obilježen je Dan državnosti Republike Hrvatske (župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna
Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
25. lipnja – U Bedekovčini održane 17. Sportske igre branitelja povodom Dana državnosti
(zamjenica župana Jasna Petek)
26. lipnja – U Krapini su predstavljeni aktualni gospodarski pokazatelji za područje KZŽ
(župan Željko Kolar, zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
26. lipnja – U prostorima Općine Zlatar Bistrica održana je promocija Turističko –
planinarskog zemljovida Ivanščice koji je izrađen u sklopu preventivnih aktivnosti HGSS-a
(zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)
26. lipnja – U Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku održana je konferencija
projekta „Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna“ (zamjenica župana Jasna Petek)
27. lipnja – Sjedište KZŽ u Krapini posjetilo je izaslanstvo Ruskog saveza veterana (zamjenik
župana Anđelko Ferek-Jambrek)
27. lipnja – U Čakovcu potpisan Sporazum za projekt „Sjever Hrvatske“ koji su potpisali
župani Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije (župan Željko Kolar)
27. lipnja – U Zagrebu održan oproštajni prijem apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj
nadbiskupa Allesandra D'Errica (župan Željko Kolar)
27. lipnja – Održan 3. sastanak Radne skupine za podršku darovitim učenicima KZŽ Futura
(zamjenica župana Jasna Petek)
28. lipnja – U Krapinskim Toplicama svečano je obilježen završetak 2 milijuna eura vrijedne
investicije u hotelu Villa Magdalena (župan Željko Kolar, zamjenica župana Jasna Petek)
28. lipnja – Službeni posjet općini Zagorska Sela (župan Željko Kolar)
28. lipnja – U Maloj dvorani POU u Krapini održana je 2. sjednica Županijske skupštine KZŽ
(župan Željko Kolar, zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek)
29. lipnja – Održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Petrovsko povodom
obilježavanja Dana općine (zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek)
29. lipnja – Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebuz održana svečana dodjela najznačajnih
nagrada i priznanja u obrazovanju – Oskara znanja (zamjenica župana Jasna Petek)
29. lipnja – Delegacija Istarske županije predvođena županom Valterom flegom posjetila
Krapinu te je prilikom posjeta održan radni sastanak na temu gospodarstva i turizma kao i
nadolazećeg 25. Zagorskog gospodarskog zbora (župan Željko Kolar)
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30. lipnja – U dvorcu Oršić održane su 15. Tamburaške večeri (zamjenica župana Jasna
Petek)
30. lipnja – U Dvoru Veliki Tabor otvorena izložba Iz bronce u željezo – Gradina Špičak
(zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)

PREGLED AKTIVNOSTI PO PODRUČJIMA
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1.

GOSPODARSTVO

Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije (1.700.000,00 kuna) - Krapinskozagorska županija sufinancira rad Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje
regionalnog razvoja prema Ugovoru o sufinanciranju rada za 2017. Sredstva se koriste za
pokriće troškova sukladno planu i programu rada te financijskom planu Agencije za 2017.
godinu. Agencija je dužna dostaviti izvješće o radu do 31. siječnja 2018. Krapinsko-zagorska
županija mjesečno temeljem navedenog Ugovora isplaćuje sredstva Agenciji iznos od
141.666,66 kuna. U prvoj polovici 2017. godine u tu svrhu je utrošeno 849.999,96 kuna.
Usluge promidžbe i informiranja – (30.000,00 kuna) - U prvoj polovici tekuće godine
utrošeno je 5.000,00 kuna u svrhu javljanja s Poslovnog uzleta – Mediaritam d.o.o., Krapina
za emitiranje promotivnih javljanja s Poslovnog uzleta Krapinsko-zagorske županije u Humu
na Sutli dana 13.04.2017.
Poslovni uzlet – (68.750,00 kuna) - Poslovni uzlet je projekt koji obuhvaća promociju malih i
srednjih poduzetnika kroz objavu poduzetničkih priča. To je priznati brend na nacionalnoj
razini koji medijski prati panel diskusije te regionalne besplatne edukacije za male i srednje
poduzetnike koje se odnose na različita područja od financiranja i kreditiranja, preko
brendiranja i oglašavanja do kontrole troškova, optimizacije poslovanja, pokretanja malog
biznisa i sl. Cilj projekta je promicanje malog i srednjeg poduzetništva te odabir i
nagrađivanje najboljih malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj.
Poslovni uzlet Krapinsko-zagorske županije održao se 13. travnja 2017. u Općini Hum na
Sutli. U travnju se nova prilika za poslovno educiranje, upoznavanje novih potencijalnih
poslovnih suradnika i ostvarivanje novih kontakata, otvorila za poduzetnike Krapinskozagorske županije. Projektom je obuhvaćeno slijedeće: interakcija predavača s polaznicima,
realni primjeri iz poslovnog života, radionice u sklopu edukacija, razmjena iskustava s
predavačima i ostalim polaznicima edukacija.
Sufinanciranje sajma poslova (30.000,00 kuna) – Županija se po ovoj osnovi obvezuje
ugovorno sufinancirati „Sajam poslova“ Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područnom
uredu Krapina i to za sljedeće namjene: troškove promotivnog materijala, troškove otvorenja
Sajma, usluge najma izložbenih pultova za sudionike sajma, troškove prezentacije obrazovnih
ustanova, prijevoz učenika i nezaposlenih osoba, troškove održavanja radionica za učenike i
nezaposlene osobe i troškove održavanja skupštine partnerskog vijeća za tržište rada
Krapinsko-zagorske županije i radionice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –
Faza III“. Sredstva su utrošena u iznosu od 28.921,76 kuna.
Donacija obrtničkoj komori – opremanje prostora (200.000,00 kuna) – Sredstva su
utrošena za sufinanciranje uređenja edukacijsko-izložbenog centra za tradicijske i ostale obrte
u iznosu od 200.000,00 kuna.
Regresiranje kamata poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije (1.600.000,00 kuna) –
Odnosi se na subvencioniranje kamatne stope u visini od 1 p.p poduzetnicima po projektima:
Poduzetnik 04, Poduzetnik 07, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva, Lokalni
projektni razvoja – mikrokreditiranje i „Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1“.
Tijekom 2015.g. objavljen je natječaj „Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1“ po kojem
Županija subvencionira kamatnu stopu sa 1 p.p. za proizvodne i uslužne djelatnosti, kreditna
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kvota za Mjeru 1 iznosi 68.000.000 kuna i predmetni Natječaj još je otvoren, ali je kvota
iskorištenosti sredstava pri kraju.
Po kreditnoj kvoti za Mjeru 1 u iznosu 68.000.000,00 kuna realizacija iznosi 98,10 %,
planirana vrijednost investicije je 206.966.924,55 kuna, 2004 zaposlenih, novozaposlenih
208, proizvodne djelatnosti čine 86,57%, a uslužne 13,43%.
Sredstva za subvenciju kamata su utrošena u iznosu od 584.250,86 kuna.
Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima (250.000,00 kuna) – Dodjela
bespovratnih potpora putem Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije obrtnicima sa
područja Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na obrtničkim sajmovima u zemlji i
inozemstvu. Cilj je osigurati kvalitetno predstavljanje obrtnika na domaćim i stranim tržištima
što je preduvjet za uspostavljanje poslovnih kontakata i pronalaženje novih poslovnih partnera
te pouzdan način praćenja globalne potražnje i konkurencije. Sredstva su utrošena u iznosu od
150.000,00 kuna.
Prezentacija obrtničkih zanimanja (20.000,00 kuna) – Sredstva su utrošena za produkciju
promotivnog filma o deficitarnim zanimanjima Škole za umjetnost, dizajn i grafiku Zabok u
iznosu od 19.799,96 kuna.
REGEA sufinanciranje rada (780.000,00 kuna) – sufinanciranje rada Agencije, sredstava se
koriste namjenski vezano za izradu i praćenje projekata energetske učinkovitosti u školama,
zdravstvenim ustanovama na području KZŽ i ostalih projekata i aktivnosti vezanih za
energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, prema Ugovoru između Krapinskozagorske županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Do
30.06.2017. sredstva su utrošena u iznosu od 390.000,00 kuna, dinamika isplate je na
mjesečnoj razini.
Kapitalne donacije – Master plan javne rasvjete (110.000,00 kuna) – Sredstva su utrošena
u potpunosti za potrebe projekta javne rasvjete Newlight, a sukladno ugovornoj obvezi
sufinanciranja vlastite komponente u pripremi i provedbi aktivnosti projekta. Sredstva su
utrošena u iznosu od 110.000,00 kuna.
Najam – Turističko informacijski centar (12.000,00 kuna) – Cilj projekta „Centra za
posjetitelje Zagorje“ je povećati konkurentnost gastro i etno turizma u Krapinsko-zagorskoj
županiji te podići razinu kvalitete turističke ponude i na taj način osigurati poziciju Županije
kao jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija kontinentalnog dijela RH. Sredstva su
utrošena u iznosu od 5.600,34 kuna.
Uređenje Turističko informacijski centar (400.000,00 kuna) – Ulaganje se odnosi na
uspostavu i opremanje objekta suvenirnicom, multimedijalnim rješenjima, nabavom brojača
posjetitelja, nabavom i postavljenje taktilnih traka, te izrada i montaža „Bicikla“. Sredstva su
utrošena u iznosu od 1.097,00 kuna.
Sufinanciranje Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (721.000,00 kuna) –
sufinanciranje rada TZ KZŽ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i
Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Sredstva su utrošena u iznosu od
360.499,98 kuna.
Sajmovi i promocije (985.000,00 kuna) – sufinanciranje sajmova i promocija organiziranih
od strane Turističke zajednice KZŽ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i
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Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije Sredstva su utrošena u iznosu od
770.000,00 kuna.

2.
POLJOPRIVREDA
Potpora za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije
(300.000,00 kuna) - Cilj mjere je povećati broj stoke (sustav krava-tele) na području
Krapinsko-zagorske županije, očuvati selo i osigurati održavanje poljoprivrednih površina.
Natječaj je otvoren od 28. ožujka 2017. godine do 31. listopada 2017. godine odnosno do
utroška osiguranih sredstava. U predmetnom periodu na natječaj je pristiglo 6 prijava te je za
njih odobreno 239.997,00 kuna.
Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje (500.000,00 kuna) - Cilj mjere je
omogućiti poljoprivrednicima povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednih gospodarstava Krapinsko-zagorske županije te povećanje njihove
konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Natječaj je bio otvoren od 28. veljače
2017. godine do utroška osiguranih sredstava, odnosno do 15. ožujka 2017. godine. Na
Natječaj je ukupno pristiglo 32 zahtjeva od kojih 17 zahtjeva do utroška osiguranih sredstava
od kojih jedan nije bio u skladu s Pravilnikom. Za 16 zahtjeva isplaćeno je 502.185,37 kuna.
Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda (200.000,00 kuna) - Cilj mjere je
omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda,
povećanje prihoda poljoprivrednog gospodarstva te jačanje njihove konkurentnosti na tržištu.
Natječaj je otvoren od 24. siječnja 2017. godine do 31. listopada 2017. godine odnosno do
utroška osiguranih sredstava. U predmetnom periodu na natječaj je pristigao 1 zahtjev te je za
njega isplaćena potpora u iznosu od 10.000,00 kuna.
Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u
preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (600.000,00
kuna) - Cilj mjere je povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju poljoprivrednih
gospodarstva na području Krapinsko-zagorske županije te neposredno trženje poljoprivrednih
proizvoda krajnjem kupcu. Poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave uzgojem zagorskog
purana omogućiti će se klanje purana u mini klaonicama te trženje zagorskog purana na
prodajnim mjestima krajnjem kupcu. Natječaj je bio otvoren od 24. siječnja 2017. godine do
23.veljače 2017. godine. Na natječaj je pristiglo 54 zahtjeva od kojih je za 30 zahtjeva
odobreno 571.471,52 kuna.
Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom (100.000,00 kuna) - U sklopu ove mjere financiraju se poljoprivredne udruge
koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom organizacija i/ili sudjelovanje na
sajmovima, sudjelovanje na tečajevima i seminarima, organiziranje stručnih putovanja,
troškovi registracije robnih marki i promocija primarnih poljoprivrednih proizvoda. Natječaj
je bio otvoren od 17. siječnja 2017. godine do 16. veljače 2017. godine. Na natječaj je
pristiglo 8 zahtjeva, za koje je isplaćeno 98.433,68 kuna.
Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište
poljoprivrednih proizvoda (100.000,00 kuna) - U sklopu ove mjere sufinanciraju se
poljoprivredne udruge koje se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih
proizvoda organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima, sudjelovanje na tečajevima i
seminarima, organiziranje stručnih putovanja, troškovi registracije robnih marki i promocija
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primarnih poljoprivrednih proizvoda. Natječaj je bio otvoren od 17. siječnja 2017. godine do
16. veljače 2017. godine. Na natječaj je pristiglo 7 zahtjeva za koje je odobreno 101.556,00
kuna.
Potpora za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske
županije (500.000,00 kuna) - Cilj mjere je povećati broj zagorskih purana te očuvati ovu
izvornu i zaštićenu pasminu peradi. Natječaj je bio otvoren od 14. veljače 2017. godine do 16.
ožujka 2017. godine. Na natječaj je pristiglo 17 zahtjeva od kojih je 16 zahtjeva bilo u skladu
s Pravilnikom. Za svih 16 zahtjeva odobreno je 494.662,48 kuna od kojih je 84.662,48 kuna
potpore za kupnju materijala za ogradu za ograđivanje prostora u svrhu držanja zagorskog
purana i kupnju inkubatora te 350.000,00 kuna potpore po kljunu novo izvaljenih purića.
Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija (950.000,00
kuna) - U sklopu ove mjere financirala se organizacija manifestacija od strane Krapinskozagorske županije, te su se sufinancirale i druge manifestacije gdje je Županija bila
pokrovitelj ili suorganizator.
11. Babičini kolači - Manifestacija 11. Babičini kolači ove godine održana je 18. ožujka
2017. godine u Donjoj Stubici u suradnji s Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske
županije i Gradom Donja Stubica. Ove godine na manifestaciji je sudjelovalo je 39 babica.
Pobjednica je Zdenkica Ljubić iz Oroslavja sa kolačem "Torta od cijelih jabuka", druga
je Olga Hršak iz Petrovskog sa kolačem "Torta od oraha" i treća je Sanja Čaćko iz
Hraščine Trgovišće sa kolačem "Pečeno kuhani kolač na špagi". Pobjednica u kategoriji
Izvorno zagorsko je Marija Bračević iz Petrovskog. Za navedenu manifestaciju utrošeno je
25.704,00 kuna.
9. Štruklijada - 6. svibnja 2017. godine u Zlataru održana je Štruklijada, tradicionalna
manifestacija koju su po deveti put organizirali Krapinsko-zagorska županija i Turistička
zajednica Krapinsko-zagorske županije, s ciljem promocije i zaštite tradicionalnog zagorskog
jela - zagorskih štrukli. Na Štruklijadi su sudjelovala ukupno 14 zagorska restorana,
agroturizma, hotela, toplica i pekarnica. Kolači i torte „Tri užitka“ iz Bedekovčine
pobjednici su ovogodišnje Štruklijade, drugo mjesto pripalo je Vili Zelenjak Ventek iz
Kumrovca, a treće tvrtki Zebrano iz Bedekovčine. O tituli naj – štrukli odlučila su istančana
nepca ocjenjivačkog suda u sastavu Ivica Štruml, direktor firme za savjetovanje u
ugostiteljstvu i hotelijerstvu Štruml d.o.o., ujedno predsjednik komisije, Božica Brkan,
glavna urednica internetskog portala Oblizeki i Slavko Večerić, poznati zagorski kuhar. Za
navedenu manifestaciju utrošeno je 23.675,00 kuna.
17. Izložba stoke i 19. Izložba konja Krapinsko-zagorske županije - Manifestacija je
održana 10. lipnja 2017. u gradu Zlataru. Na manifestaciji je sudjelovalo 85 izlagača koji su
izlagali svoje životinje. Šampionsko grlo koje se okitilo i šampionskim zvonom je krava
Renata Holstein pasmine (otac Gibora a Majke Rea) mladog uzgajivača Maria Mladića iz
Zlatara, koja je oteljena 24.9.2010. a dosad je otelila 4 teladi te je u drugoj laktaciji dala 9188
kg mlijeka. Kao najbolje - šampionsko grlo proglašen je impozantan pastuh Cvijetko
(Otac Polo-L20 i majka Šara) oždrijebljen 12.7.2017. ponosnog vlasnika Petra Jadeka iz
Zaboka. Posebnu pažnju izazvao je Bambino kup na kojem su se predstavili najmlađi
zagorski uzgajivači, njih 17, koji su pokazali telad iz svoje staje. Za navedenu manifestaciju
utrošeno je 72.606,02 kuna.
50. Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina - Manifestacija je održana 19. i 20. svibnja
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2017. godine u općini Bedekovčina. U sklopu manifestacije ocijenjena su 138 uzorka
vrhunskih zagorskih vina. Najbolje ocijenjeno vino u kategoriji hobista, muškat žuti, berba
2016. godine od Jožef Jerić, u grupi prirodna pjenušava vina Jasminka with Vuglec&Bodren,
u grupi bijelih mirnih suhih vina redovite berbe chardonnay, berbe 2015. godine OPG
Posavec Nenad, u grupi bijelih mirnih vina redovite berbe s ostatkom šećera sokol, berbe
2015. godine Zvonka Severa, u grupi crvenih i ružičastih vina redovite berbe cabernet
sauvignon, berbe 2014. godine Vinarija Micak, najbolje ocijenjeno predikatno vino traminac,
ledena berba 2011. godine od vinarije Bodren d.o.o., šampion „50. sajma i izložbe zagorskih
vina“ bedekovčina 2017. je traminac, ledena berba 2011. godine vinarije Bodren d.o.o.. Za
navedenu manifestaciju utrošeno je 165.698,73 uzorka vina.
Kajkavci u Lisinskom - Krapinsko-zagorska županija je zajedno sa četiri druge kajkavske
županije i Gradom Zagrebom u nedjelju, 19. ožujka 2017. godine, u sklopu manifestacije
Kajkavci u Lisinskom u prostorima koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog brojnim
posjetiteljima uspješno predstavila svoje turističke, gospodarske i kulturne posebnosti i
zanimljivosti. Za navedenu manifestaciju utrošeno je 39.182,80 kuna.
DHMZ – obrana od tuče (200.000,00 kuna) - Pravni temelj za osiguranjem sredstva za
obranu od tuče je Zakon o sustavu obrane od tuče ( NN 53/01). Cilj je osigurati da na
području Krapinsko-zagorske županije štete od tuče budu u što manjem obimu zbog
pravovremene aktivnosti raketnih postaja na branjenom području. Tijekom navedenog
razdoblja isplaćeno je 100.000,00 kuna.
Tekuće donacije (30.000,00 kuna) - Sa navedene stavke isplaćeno je 10.000,00 kuna za
pomoć u troškovima liječenja konja na OPG-u Josip Tuđa iz Oroslavje, te 1.800,00 kuna za
troškove dostave vode za jezero za patke na OPG-u Krog Mario. U navedenom razdoblju
ukupno je isplaćeno 11.800,00 kuna.
Zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze (75.000,00 kuna) - Za provedbu
projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja – III faza „
prve projektne (2017.) godine. Tijekom navedenog razdoblja isplaćeno je 35.625,00 kuna.
Ostali financijski rashodi – naknada PBZ (30.000,00 kuna) - Za obavljanje poslova
Županija se obvezala Banci plaćati naknadu na stanje kredita u korištenju, otplati i na
dospjeloj obvezi. Naknada se isplaćuje tromjesečno. U navedenom razdoblju isplaćeno je
9.930,44 kuna.
Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede (50.000,00 kuna) Povrat poljoprivrednih kredita – otplata glavnice. U navedenom razdoblju isplaćeno je
11.955,94 kuna.
Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – regresiranje kamata (15.000,00) - Temeljem
Programa kreditiranja razvoja poljoprivrede za 2002. godinu subvencionira se kamata za
poljoprivredne kredite u visini od 1,5 % fiksno. Po Programu kreditiranja poljoprivredne
proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije iz 2010. godine subvencionira se
kamata u 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka otplate kredita odobrenim kreditima po
Programu. Tijekom navedenog razdoblja isplaćeno je 1.385,88 kuna.
Regresiranje kamata u agroturizmu (15.000,00 kuna) - Temeljem Ugovora o poslovnoj
suradnji na realizaciji projekta “Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-
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zagorske županije.“ potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te
objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima
po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije
objavljenog iz 2006. i 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita.
Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena
od ukupno ugovorene kamate godišnje. Tijekom navedenog razdoblja isplaćeno je 2.044,06
kuna.
Projekat „Zlata vrijedan“ - Krapinsko-zagorska županija uključila se u projekat Zlata
vrijedan s ciljem promocije poljoprivredne proizvodnje te pozitivnih uspješnih priča iz
hrvatske poljoprivrede prijavom pet obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; OPG Tomurad
Hrvoje, OPG Cesarec Mladen i OPG Lesičar Nikola, OPG Krog Mario i OPG Lamot Josip.
OPG Mario Krog ušao je u uži izbor.

3. PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme (10.000,00 kuna) - Sredstva se
planiraju za eventualnu novu signalizaciju, te za nepredviđene radove održavanja na
postojećoj signalizaciji (npr. zamjena oštećene signalizacije novom, zamjena folije na
signalizaciji i slične nepredviđene radove), a sve sa ciljem bolje informiranosti i snalaženja
stanovništva Županije i turista do dolaska do odredišta; te informiranosti o turističkoj ponudi
županije. U predmetnom periodu nije bilo zahtjeva od strane JLS ili drugih institucija.
Kapitalne pomoći gradovima i općinama – Sakralni i posebni program (200.000,00 kuna)
– Krapinsko-zagorska županija već 15-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju
prilaza sakralnim objektima (pristupni putovi sakralnim objektima, grobljima, te spomen
područjima žrtava rata i poraća); te objektima od posebnog interesa za Županiju (kritične
dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, kritične dionice nerazvrstanih
cesta prema naseljima ili dijelovima naselja gdje je dužina ceste po domaćinstvu 500 m ili
više, a ne mogu se izgraditi u jednoj godini, kritične dionice cesta koje povezuju dvije JLS,
kritične dionice cesta u naseljima gdje žive invalidi domovinskog rata, te ostali invalidi sa
stupnjem invalidnosti od 80%, prilazi školama, školska igrališta, igrališta amaterskih
sportskih klubova, vinske ceste, kritične dionice cesta koje vode prema objektima
vodoopskrbe, te ceste koje vode prema turističkim destinacijama-specifični oblici turizma). U
predmetnom periodu Župan je donio Zaključke kojima se 3 JLS (Petrovsko – spojna cesta 2
JLS, Kumrovec – prilaz naseljima gdje žive invalidne osobe i Gornja Stubica za prilaz
sakralnom objektu i prilaz vodospremi) odobrava sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih
cesta u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a realizirano je 40.000,00 kuna.
Odbor za sigurnost u prometu (90.000,00 kuna – izvor: KZŽ 60.000,00 kuna i JLS:
30.000,00 kuna) – u navedenom periodu realizirana je akcija „Promet nije šala ni opasnost
mala“ usmjerena prema predškolskoj djeci u kojoj su sudjelovali predstavnici svih 23 dječjih
vrtića. Akcija je održana u Dječjem vrtiću „Zipkica“ u Zaboku dana 10. svibnja 2017. godine.
Za nabavu nagradnog fonda osigurana su sredstva u iznosu od 24.950,00 kuna koji je utrošen
za nabavu didaktične opreme (edukativne slikovnice, prometni znakovi, prometni domino i
slično) koju će koristiti svi polaznici vrtića. Za prijevoz sudionika utrošen je iznos od
2.900,00 kuna. U predmetnom periodu započete su i aktivnosti oko provođenja edukacije
„Program prometne kulture za najmlađe“ za što je utrošeno 8.000,00 kuna iz proračuna KZŽ,
a 7.000,00 kuna su osigurale JLS na čijem području su provedene edukacije. Osim akcija,
Odbor je ukazivao na aktualnu prometnu problematiku, te je od nadležnih institucija zatražio
izvješća i rješavanje uočenih problema. Sveukupno je u predmetnom periodu realizirano
43.708,19 kuna.
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Sufinanciranje Krapinsko–zagorskog Aerodroma (KZA d.o.o.) – (za tekuće poslovanje
350.000,00 i kapitalne pomoći 90.000,00) – KZA d.o.o. je s KZŽ i Gradom Zabokom sklopila
Sporazum o sufinanciranju troškova Uprave i poslovanja trgovačkog društva KZA d.o.o. za
2017. godinu, te Sporazum o doznačivanju novčanih sredstva trgovačkom društvu KZA d.o.o.
za 2017. godinu. Za tekuće poslovanje u predmetnom periodu realizirano je 175.000,02 kuna.
Što se tiče kapitalnih ulaganja navedena sredstva predviđaju se za iskolčenje parcele budućeg
hangara kao i na pripremne radove oko podloge za hangar, nastavak radova na infrastrukturi
po aerodromu i sanacije prilazne ceste, te kupnju službenog automobila putem financijskog
leasinga. U predmetnom periodu realizirano je 9.840,81 kuna (otplata rata za glavnicu za
službeno vozilo).
Ostale aktivnosti
 Na Krapinsko - zagorski aerodom Zabok – Gubaševo dana 24. svibnja 2017. godine sletjeli
su žirokopteri. Riječ je o šesnaest neplaniranih posjetitelja iz Češke, koji su se iz češkog
Prerova preko Mađarske s osam žirokoptera uputili na jadransku obalu. No, zbog tehničkih
poteškoća s jednom letjelicom, morali su se prizemljiti na najbližem aerodromu, pa su
sletjeli u Gubaševom, gdje je kvar otklonio lokalni automehaničar iz Zaboka.
 Općina Gornja Stubica pokrenula je inicijativu za promjenu naziva aerodroma u
„Aerodrom Rudolfa Perešina“, stožernog brigadira, junaka Domovinskog rata koji je
nestao za vrijeme operacije „Bljesak“ 1995. godine. KZŽ je podržala predmetnu
inicijativu, te je zatraženo od Grada Zaboka da se očituje.
Letačke aktivnosti - U skladu s temeljnom namjenom Krapinsko- zagorskog Aerodroma te
odgovarajućim dokumentima za provedbu promotivnih sportskih zrakoplovnih priredbi:
 po prvi puta ove godine održan je međunarodni festival balona Croatian Hot Air Ballon
Rally 2017. Sudjelovalo je 12 ekipa iz cijelog svijeta Velike Britanije, Švicarske,
Njemačke, Slovenije, Francuske, Sjedinjene Američke Države. Posjetitelji su mogli vidjeti
balonaška natjecanja, noćne iluminacije , umjetnički perfoprmanca i malu školu
balonaštva.
 dana 14. lipnja .2017.g. održana je vježba simulacije masovne nesreće na aerodromu
Zabok-Gubaševo Zavoda za hitnu medicine KZŽ . CILJ vježbe - provjera spremnosti
vatrogasnih službi i službi hitne medicinske u slučaju izvanrednog događaja – nesreće
autobusa s putnicima na aerodromu.
Sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja (IPZP d.o.o.) (za tekuće
poslovanje 225.000,00 kuna; i kapitalne pomoći 1.875.000,00 kuna – izvor: KZŽ 930.000,00
kuna i Ministarstvo 945.000,00 kuna) – Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija,
Grad Zagreb i IPZP d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja
trgovačkog društva IPZP d.o.o. za 2017. godinu, kojim je sukladno udjelima (Grad Zagreb
60%, Zagrebačka županija 25% i Krapinsko-zagorska županija 15%) predviđeno
sufinanciranje tekućeg poslovanja i kapitalnih investicija (pri čemu je udio KZŽ za tekuće
poslovanje 225.000,00 kuna i za kapitalne pomoći 1.853.433,00 kuna). U predmetnom
periodu siječanj-lipanj 2017. godine, sukladno svom udjelu KZŽ je sufinancirala IPZP d.o.o.
u dijelu tekućeg poslovanja sa iznosom od 100.960,20 kuna, a u dijelu za kapitalne investicije
sa 390.555,51 kuna.
U nastavku se daje status projekata u provedbi Društva:
 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske
županije - prihvaćeno je Početno izvješće, koje je bilo podloga za provedbu detaljnih
prometnih istraživanja, koja su izvršena tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja. Radna
verzija Izvještaja o prometnim istraživanja dostavljana je Naručitelju, te je u tijeku
usuglašavanja oko njegovog sadržaja. Za navedene aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu
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od 167.812,50 kuna. Od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu:
MMPI) dana 12. lipnja 2017. godine objavljen je Poziv za sufinanciranje izrade
regionalnih prometnih masterplanova: Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke
županije i Grada Zagreba – faza I i II; referentna oznaka poziva: KK.07.4.2.04, te je u
tijeku priprema projektne prijave. U postupku „ex ante“ kontrole predstavnicima MMPI
dostavljena je dokumentacija za postupak javne nabave za projekt 2. faze Master plana. 15.
ožujka 2017. godine u Krapini je održana prezentacija projekta izrade 1. faze Masterplana
prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i radionica
za izradu hipoteza (pretpostavke vezane uz stanje i nedostatke prometnog sustava.).
Sastanku su prisustvovali predstavnici izrađivača Masterplana Ramboll & Trames,
konzultanta Ernst & Young Savjetovanje, IPZP-a, Krapinsko-zagorske županije, Zavoda
za prostorno uređenje KZŽ, ŽUC-a KZŽ i autobusnih prijevoznika s područja KZŽ.
Savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta: I. faza Master
plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske
županije: - zbog velike složenosti poslova vezanih uz provedbu projekta i uključenosti
velikog broja sudionika, ugovoreno je pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga u
vođenju i administraciji projekta kako bi se osigurali uvjeti za ekspertno vođenje ovog
strateškog projekta. Usluge su se odnosile na izradu stručnih mišljenja po pitanju
organizacije i provedbe prometnih istraživanja i pripremu prometnog modela u
softverskom alatu Visum, praćenje napretka provedbe projekta i izradu mjesečnih
izvještaja o napretku projekta, kontrolu izrađene dokumentacije od strane Izrađivača
projekta, izradu ekspertnih podloga za 2. fazu projekta, pripremu i vođenje redovnih i
izvanrednih sastanaka sa Izrađivačem 1. faze Master plana i članovima projektnog tima,
sudjelovanje na redovnim mjesečnim sastancima sa Jaspers timom. Tijekom navedenog
razdoblja uočeni su određeni rizici koji bi mogli utjecati na danji tijek provedbe projekte
te su predložene mjere za njihovo ublažavanje. U predmetnom periodu za navedene usluge
utrošena su sredstva u iznosu od 54.743,01 kuna (udio KZŽ).
Idejni projekt automatizacije i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a - nakon što je projekt
završen u ugovorenom roku u prosincu 2016. godine, na temelju Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava (oznaka projekta TR.1.2.25 – 0001) od strane MMPI doznačena su
u veljači 2017. godine bespovratna sredstva na račun IPZP d.o.o. u iznosu od o od
237.150,00 kn.
Elaborat prilagodbe organizacijske strukture potrebama IPP-a – projekt je završen
sukladno ugovorenim rokovima, te je dana 11. travanja 2017. godine isti prezentiran
članovima Skupštine Društva, a 21. lipnja 2017. godine i predstavnicima: MMPI, HŽ
putničkog prijevoza, HŽ infrastrukture, ZET-a, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i
KZŽ.
Idejni projekt informiranja putnika korisnika IPP-a – projekt je dostavljen u ugovorenim
rokovima u lipnju 2017. godine, sukladno projektnom zadatku. U tijeku je kontrola
izrađenog idejnog projekta sa članovima Radne skupine za praćenje izrade projekta.

Od ostalih aktivnosti Društvo je sudjelovalo na redovitim mjesečnim konzultacijama s
predstavnicima JASPERS tima na temu Masterplana, dok je dana 21. lipnja 2017. godine
održan je sastanak s predstavnicima MMPI radi upoznavanja predstavnika Ministarstva sa
planiranim aktivnostima Društva, te se je razgovaralo o mogućnostima sufinanciranja ostalih
projekata od strane EU fondova. Društvo je sudjelovalo na stručnim skupovima na kojima su
prezentirani glavne aktivnosti i projekti Društva.
Iz područja županijskog javnog linijskog prijevoza putnika
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Povjerenstvo (osnovano u HGK – Županijskoj komori Krapina, a kojeg čine 1 predstavnica
ŽK Krapina i 2 predstavnice Upravnog odjela) za usklađivanje voznih redova, odnosno za
rješavanje prigovora prijevoznika na postupak usklađivanja voznih redova, u predmetnom
periodu održalo je 5 sjednica zbog velikog broja pristiglih prigovora.
Tablica: Analiza rješavanja prigovora u postupku usklađivanja novih voznih redova
Neusklađeni VR
Izuzimanje voznih redova iz
postupka usklađivanja
Prijevoznik
Domi-prijevoz,
vl. Zdravko Domitran
Potočki promet d.o.o.
Presečki grupa d.o.o. i
Autobusni prijevoz d.o.o.
Prijevoz Čižmek,
vl. Zdravko Čižmek
Stubaki prijevoz d.o.o.
Hanžek, vl. Josip Hanžek
Sveukupno

VR ne
sadrži
minimalno
3 stajališta

1

Lokalna
linija

Ulazak u
zaštitno
vrijeme

VR nije u skladu
s Pravilnikom i
mišljenjem MPPI

1

3

7

14

2

1

5

1

1

1

1

Prigovori

Ostalo

2

1
6
24

Usklađeni VR

1
4

6
18

Neopravdan
prigovor

12

Nije bilo
prigovora

90

Ukupno

106

1

1

2

2
1
129

12

12

90

102

Nakon dovršetka postupka usklađivanja voznih redova, prijevoznici Upravnom odjelu
dostavljaju zahtjeve za izdavanjem Dozvola za obavljanjem županijskog linijskog prijevoza
putnika (provodi se upravni postupak) ili zahtjeve za ovjeru izmjena postojećih voznih
redova. Nakon izdavanja Rješenja o izdavanju Dozvola, te uplaćenih naknada (u predmetnom
periodu prihod KZŽ od izdavanja Dozvola iznosio je 11.160,00 kuna) izdane su Dozvole za
nove linije:
 Presečki grupa d.o.o. i Autobusni prijevoz d.o.o. – 31 zajednička Dozvola.
Po zahtjevu Općine Bedekovčina u predmetnom periodu su održane 2 sjednice Povjerenstva
vezane uz izvanredni postupak usklađivanja voznih redova na relaciji iz Zaboka prema
Bedekovčini i Brestovcu Orehovičkom. 1 vozni red nije bio izrađen u skladu s Pravilnikom o
dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika, a preostalih 12 voznih redova nisu bili u
skladu s predmetom usklađivanja voznih redova; te je postupak izvanrednog usklađivanja
voznih redova obustavljen.
Osim sudjelovanja u postupku rješavanja prigovora i izdavanja novih Dozvola, Upravni odjel
je rješavao i zahtjeve prijevoznika za trajnom obustavom prijevoza. Tako je prijevozniku
„Presečki grupa“ d.o.o. odobreno 3 zahtjeva, a prijevoznicima „Presečki grupa“ d.o.o. zajedno
s „Autobusni prijevoz“ d.o.o. 2 zahtjeva za trajnom obustavom prijevoza. Osim toga, Upravni
odjel je odobrio zahtjeve prijevoznika „Presečki grupa“ d.o.o. zajedno s prijevoznikom
„Autobusni prijevoz“ d.o.o. za izmjenom 3 vozna reda za koje nije potrebno provoditi
postupak usklađivanja (ukidanje pojedinih polazaka). (Napomena: zahtjevi za ukidanjem
polazaka, trajnom obustavom prijevoza i slično dostavljaju se i na očitovanje JLS kojima
prolaze linije; te ukoliko nemaju primjedbi ili ne dostave očitovanje, smatra se da su suglasne
sa zahtjevima. JLS u većini slučajeva ne dostavljaju očitovanja ili nemaju osigurana sredstva
za subvencioniranje nerentabilnih polazaka). Također je u predmetnom periodu, Upravni
odjel odbio zahtjev prijevoznika „Herc-tours“ d.o.o. za davanjem suglasnosti da prijevoznik
„Hanžek prijevoz“ d.o.o. privremeno obavlja prijevoz u ime i za račun prijevoznika „Herc-
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tours“ d.o.o. (podvozarstvo), iz razloga što podvozar „Hanžek prijevoz“ d.o.o. do trenutka
izdavanja rješenja nije imao ispunjene sve propisane uvjete za obavljanje prijevoza, odnosno
nije posjedovao Licenciju za prijevoz putnika.
Nakon izdavanja Dozvola i / ili promjena u istima, podaci se redovito ažuriraju u Upisnik
županijskih linija; te se osim toga podaci iz voznih redova upisuju u program radi objave na
web stranicama KZŽ na kojima se vozni redovi mogu pretraživati između pojedinih naselja.
Također se sukladno Pravilniku o dozvolama na web stranicama objavljuje i ažurira Popis
važećih županijskih autobusnih linija na području Krapinsko-zagorske županije, a osim
popisa, objavljuje se i Knjiga voznih redova.
Pomoći gradovima i općinama za elementarne nepogode – nabava kamenog materijala i
sanacija klizišta (300.000,00 kuna) – aktivnosti vezane uz sufinanciranje sanacije oštećenja
nastalih prilikom pojave elementarnih nepogoda (bujične vode, topljenje velikih količina
snijega, klizišta …) i Pomoći gradovima i općinama za projektnu dokumentaciju
(200.000,00 kuna) – U predmetnom periodu Župan je sukladno Kriterijima i Pravilniku
odobrio sufinanciranje sanacije klizišta 2 JLS: Desinić i Gornja Stubica u ukupnom iznosu od
60.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna. Što se tiče projektno-tehničke dokumentacije
Župan je odobrio sufinanciranje iste Gradu Pregrada u iznosu od 28.125,00 kuna. Za
sufinanciranje nabave kamenog materijala Župan je odobrio sufinanciranje slijedećim JLS:
Tuhelj, Gornja Stubica, Kumrovec, Klanjec, Marija Bistrica, Desinić, Pregrada, Hrašćina,
Novi Golubovec, Stubičke Toplice, Krapinske Toplice, Mače, Mihovljan, Radoboj,
Budinšćina, Donja Stubica i Sveti Križ Začretje u ukupnom iznosu od 255.000,00 kuna, a
realizirano je 60.000,00 kuna.
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode (40.000,00 kuna) –
za sanaciju štete na 2 gospodarska objekta i 4 stambena objekta nastalih uslijed pojave požara,
u predmetnom periodu ukupno je odobreno i realizirano 31.998,12 kuna.
Kapitalne pomoći gradovima i općinama za uređenje prometne i komunalne
infrastrukture, tzv. „male komunalne akcije“ (1.711.135,00 kuna - izvor KZŽ: 600.000,00
kuna i Ministarstvo 1.111.135) – Već više od 10 godina, Krapinsko-zagorska županija iz
Državnog proračuna (Ministarstvo financija) ostvaruje sredstva za kapitalna ulaganja. Do
2014. godine Županijska skupština donosila je Kriterije, a Župan je na temelju tih Kriterija
donosio odluku o raspodjeli. Od 2015. godine više nema obveze da Županijska skupština
donosi Kriterije, niti Župan odluku o raspodjeli. Naime, zbog porezne reforme određene JLS
od 2015. godine direktno ostvaruju sredstva iz Državnog proračuna, te su time značajno
smanjena sredstva koje dobiva Županija. Sukladno Državnom proračunu za 2017. godinu,
Krapinsko-zagorskoj županiji je raspoređeno 1.111.135,00 kuna. Zbog interesa JLS, osim
državnih sredstava, osigurano je dodatnih 600.000,00 županijskih sredstava. Župan je dana
23. siječnja 2017. godine donio Pravilnik o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i
komunalne infrastrukture u 2017. godini. Sukladno Pravilniku sredstva se odobravaju za
slijedeće namjene: izrada projektne dokumentacije za sanaciju i izgradnju prometne i
komunalne infrastrukture, sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture, uređenje
gospodarskih zona (otkup zemljišta, projektna dokumentacija, izvođenje radova i slično),
razvitak i rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje, sanacija odrona i manjih klizišta uz
nerazvrstane ceste, sanacija objekata oštećenih uslijed elementarnih nepogoda, rekonstrukcija
i izgradnja javne rasvjete, uređenje javnih površina (parkovi, groblja, igrališta, trgovi,
parkirališta i slično) i održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme, te nabava
autobusnih nadstrešnica. Sukladno Pravilniku, Župan je u predmetnom periodu odobrio
sufinanciranje „malih komunalnih akcija“ za 26 JLS: Pregrada, Desinić, Tuhelj, Gornja
Stubica, Veliko Trgovišće, Kumrovec, Klanjec, Stubičke Toplice, Marija Bistrica, Mihovljan,
Kraljevec na Sutli, Jesenje, Hrašćina, Novi Golubovec, Budinšćina, Mače, Bedekovčina,
Donja Stubica, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Zabok, Zagorska Sela, Lobor, Zlatar, Krapina,
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Krapinske Toplice i Veliko Trgovišće. Odobreno je sveukupan iznos od 1.704.000,00 kuna, a
realizirano je 285.000,00 kuna.
Kapitalne pomoći gradovima i općinama za vodoopskrbu i odvodnju (350.000,00 kuna) –
Sukladno Pravilniku, Župan je odobrio sufinanciranje izvođenja radova za razvitak
vodoopskrbe slijedećim JLS: Gornja Stubica, Klanjec, Zabok, Zlatar, Lobor i Bedekovčina u
ukupnom iznosu od 347.000,00 kuna, a realizirano je 80.000,00 kuna.

4. EU FONDOVI
Projekti financirani iz nacionalnih sredstava:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU u veljači 2017. godine objavilo je Program
održivog razvoja lokalne zajednice, a uvjet je bio da jedan prijavitelj može prijaviti najviše 2
projekta za područje jedinica lokalne samouprave razvrstane u 1. i 2. skupinu sukladno Odluci
o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti. Zagorska razvojna agencija d.o.o. pripremila
je 2 projekta za Krapinsko-zagorsku županiju kao prijavitelja: Sanacija i obnova Ambulante u
Loboru ukupne vrijednosti 239.823,76 HRK te Poboljšanje energetske učinkovitosti Područne
škole Sveti Matej, Gornja Stubica ukupne vrijednosti 678.028,66 HRK. Projekt Sanacije i
obnove Ambulante u Loboru je u provedbi.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU je objavilo Program podrške regionalnom
razvoju za projekte koji se provode na području jedinica lokalne samouprave razvrstane u 3.
skupinu sukladno sukladno Odluci o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti, s uvjetom
da jedan prijavitelj može prijaviti maksimalno 2 projekta. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
pripremila je 2 projekta za Krapinsko-zagorsku županiju kao prijavitelja: Sanacija terasa i
stijena pročelja učionica razredne nastave Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
ukupne vrijednosti 315.262,50 HRK te Energetska obnova vanjske ovojnice Područne škole
Lučelnica ukupne vrijednosti 480.659,68 HRK te 1 projekt za Općinu Hrašćina: Dovršetak
modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Hrašćina ukupne vrijednosti
715.984,54 HRK. Projekt Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice je u provedbi.
Edukativne aktivnosti:
Zagorska razvojna agencija je tijekom prve polovice 2017. godine organizirala sljedeće
radionice za poduzetnike na kojima je sudjelovalo 16 sudionika:
 Što je potrebno znati prije nego postanem poduzetnik
 Program ruralnog razvoja
 Poslovno planiranje za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike
 Pregled financijskih instrumenata i potpora za poduzetnike, obrtnike
 Osnove marketinga za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike
Organizirane su dvije radionice za poljoprivrednike sa ukupno 72 sudionika na sljedeće teme:
 Prezentacija natječaja Programa ruralnog razvoja za Mjeru 6.1.1
 Prezentacija natječaja Programa ruralnog razvoja za Mjeru 6.3.1
U sklopu projekta Znanjem za Europsko Zajedništvo održan je ciklus radionica u trajanju od
10 dana na temu Upravljanje projektnim ciklusom za ukupno 17 sudionika za predstavnike
tijela javne vlasti.
U Poduzetničkom inkubatoru KZŽ, Bračak, održan je Coffee chat pod nazivom START UP
Europe za poduzetnike početnike i potencijalne poduzetnike s predavačima iz Science parka
Graz i Podjetniškog inkubatora Šentjur te predstavnicima REGEA-e i stanarom Poslovnotehnološkog inkubatora KZŽ sa ukupno 32 sudionika.
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Projekti prijavljeni na natječaje Europske unije:
Zagorska razvojna agencija d.o.o. pripremila je projektne prijedloge na sljedeće natječaje:
U okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 – MJERA 7 pripremljeni su i
prijavljeni slijedeći projekti:
 Operacija 7.1.1.
- Grad Klanjec: Izrada strategije razvoja turizma Grada Klanjca ukupne vrijednosti
518.750,00 HRK
- Grad Zabok: Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka
ukupne vrijednosti 168.750,00 kuna.
- Općine Sveti Križ Začretje: Izrada strategije razvoja turizma Općine Sveti Križ
Začretje ukupne vrijednosti 308.625,00 kuna.
- Grad Zlatar i Općina Stubičke Toplice također su izrazile interes za prijavu projekata
na operaciju 7.1.1. no zbog nemogućnosti osiguranja dokumentacije potrebne za
prijavu na natječaj, svojevoljno su odustali od prijava.
 Operacija 7.4.1.
- Općina Desinić – Rekonstrukcija rodne kuće „Đure Prejca“ u spomen kuću i turistički
info centar ukupne vrijednosti 5.571.046,96 kuna.
- Grad Klanjec - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu ukupne vrijednosti
8.464.787,93 kuna
- Općina Krapinske Toplice – Građenje građevine infrastrukturne namjene – parkiralište,
šetnica i pješački most, 3. skupine ukupne vrijednosti 3.096.492,97 HRK
- Općina Tuhelj – Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova
– dječji vrtić, 3. skupine ukupne vrijednosti 8.965.689,73 kuna
- Dječji vrtić Rožica, Veliko Trgovišće – Rekonstrukcija - dogradnja i opremanje
Dječjeg vrtića Rožica ukupne vrijednosti 3.706.437,23 kuna
- Općina Zagorska Sela- Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene
namjene- prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice, 3. skupine ukupne
vrijednosti 1.677.502,19 kuna
- Grad Pregrada- Rekonstrukcija i opremanje građevine (dogradnja) javne i društvene
namjene, kulturna ustanova- kulturni centar, 3. skupine ukupne vrijednosti
9.284.659,76 kuna
- Općina Sveti Križ Začretje- Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Svetom Križu
Začretju- Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova- dječji
vrtić, 3. skupine ukupne vrijednosti 9.086.956,73 kuna
- Grad Zabok- Rekonstrukcija i energetska obnova društvenog doma Prosenik
Gubaševski, 3.skupine ukupne vrijednosti 2.026.565,59 kuna
- Grad Zlatar- Park hrvatske mladeži- Javni park u Zlataru, rekonstrukcija i opremanje
ukupne vrijednosti 5.361.191,26 kuna
- DVD Zlatar- Građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta ukupne vrijednosti
8.122.689,75 kuna
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
 Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe
obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja
zapošljivosti
- Učilište Piramida znanja, Zajedno do znanja i radnih mjesta ukupne vrijednosti
1.470.482,88 kuna - projekt je prošao u prvoj fazi te je proslijeđen u drugu fazu
ocjenjivanja kvalitete
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U okviru programa „Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“ pripremljeno
je 6 prijava:
- Osnovna škola Bedekovčina – Abeceda znanosti za specijaliste budućnosti ukupne
vrijednosti 1.001.184,06 kuna
- Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica – Gospodari znanja ukupne vrijednosti
1.396.835,61 kuna
- Srednja škola Bedekovčina – Nadogradimo višestruku pismenost ukupne vrijednosti
872.081,64 kuna
- Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok – Od table do tableta ukupne vrijednosti
945.753,88 kuna
- Osnovna škola Donja Stubica – Platonovi digitalci ukupne vrijednosti 818.397,10 kuna
- Osnovna škola August Cesarec, Krapina – Vrt osjetila, ukupne vrijednost 1.279.057,70
kuna
 U okviru poziva „Kultura i umjetnost za mlade“:
- Udruga Delta, Zabok – Kilometri glazbe, ukupne vrijednosti 515.806,08 kuna
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 Natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine:
- Pripremljen i prijavljen projekt za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode KZŽ – Zagorje ABECEDA prirode, ukupna vrijednost
4.589.418,50 kn
 Natječaj Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu
deinstitucionalizacije – faza 1:
- Pripremljen i prijavljen projekt za Centar za socijalnu skrb Zabok - Uređenje i
opremanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zabok s ciljem smanjenja i
prevencije institucionalizacije, ukupne vrijednosti 647.344,76 kn
Tjedan EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji - ZARA d.o.o. je u suradnji s
Krapinsko-zagorskom županijom, Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne
Hrvatske, Muzejima Hrvatskog zagorja i Općinom Konjšćina u periodu od 08. do 12. svibnja
2017. godine organizirala Tjedan EU fondova s ciljem podizanja razine svijesti i
informiranosti kroz prezentaciju primjera dobri praksi i distribuciji informacija o dostupnosti
ESI fondova. Tjedan EU fondova financiran je sredstvima EU, iz Operativnog programa
Konkurentnost i Kohezija, a provodi se u okviru projekta ZeZ – Znanjem za europsko
zajedništvo. Održana su slijedeća događanja na kojima je ukupno sudjelovalo 84 sudionika:
Tablica: Tjedan EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji
Datum

Naziv

Lokacija

8.5.17.

ART KAMP

Zabok,
dvorana

9.5.17.

IGRAJMO SE!

Krapina,
Srednja
Krapina

10.5.17.

DAN OTVORENIH
VRATA
STUDIJA
GALERIJE
ANTUNA
AUGUSTINČIĆA

Klanjec,
Studio
galerije
Antuna
Augustinčića

Zelena

škola

Aktivnosti
Radionice s učenicima
Mogućnosti financiranja iz europskog socijalnog
fonda i primjeri iz prakse - prezentacija projekta
Baltazar
Jačanje svijesti o EU, mogućnostima financiranja,
radu javnih institucija na području KZŽ iz
različitih područja
Prezentacija realiziranih projekata kroz igru
Prezentacija rezultata projekta
Vođeni obilasci SGAA sa demonstracijskim
radionicama (restauratorska, fotografska, stolarska)
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11.5.17.

DAN OTVORENIH
VRATA
ENERGETSKI
CENTAR BRAČAK

Energetski
Bračak

12.5.17.

PREKOGRANIČNA
SURADNJA
SLOVENIJA
HRVATSKA

Kaštel
Konjskih,
Konjšćina
(Stari
grad Konjšćina)

centar

Prekogranična suradnja slovenskih i hrvatskih
energetskih agencija - okrugli stol na temu
mogućnosti financiranja projekata energetske
učinkovitosti
Stručno vođeni obilasci
Prezentacija programa prekogranične suradnje
Slovenija - Hrvatska i mogućnosti revitalizacije
kulturne baštine
Prezentacija projekta u pripremi - Turističkokulturni centar - Kaštel Konjskih, Konjšćina
Prezentacija uspješnog projekta

5. PRAVNI POSLOVI
Pružanje pravne pomoći prilikom sastavljanja pravnih akata iz djelokruga Upravnog odjela
(odluke, zaključci, ugovori, dokumentacija za provođenje natječaja i ostalo).
Drugostupanjski upravni postupak - vođenje drugostupanjskih upravnih postupaka iz
područja komunalnih djelatnosti (komunalni doprinos, komunalna naknada, ovrha
komunalnog doprinosa i komunalne naknade, spomenička renta, vodni doprinos i grobna
naknada). U predmetnom periodu provedeno je 20 drugostupanjskih upravnih postupaka u
kojima je odlučeno o žalbama na rješenja prvostupanjskih tijela jedinica lokalne samouprave.
Sudski postupci - praćenje i vođenje već pokrenutih sudskih postupaka naplate potraživanja
Krapinsko- zagorske županije prema njenim dužnicima, te pokretanje novih postupaka pred
sudom, Finom i Javnim bilježnikom, u svrhu naplate potraživanja. Prvenstveno se navedeno
odnosi na dužnike iz Programa kreditiranja žena i mladih iz 2003. godine, dužnike iz
Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede iz 2003. godine te Programa „Poduzetnik 2“. U
svrhu pronalaženja najprihvatljivijeg načina izmirenja dugovanja po navedenim kreditnim
linijama, u veljači su održani pojedinačni sastanci Župana sa svakim od dužnika te donesene
odluke o otpisu zateznih kamata, pod uvjetom otplate glavnice.
„Program kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini“- praćenje provedbe Odluke
o izmjenama uvjeta iz programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini odobrenih
od strane Krapinsko- zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
17/16). Praćenje obuhvaća: broj reprogramiranih kredita u 2016. godini, iznos
reprogramiranih kredita te iznos koji je prihvaćanjem povoljnijih uvjeta iz Odluke otpisan.
Po navedenoj kreditnoj liniji Krapinsko- zagorska županija je u 2016. godini naplatila iznos
od 128.750,02 kuna, od čega je iznos od 93.948,88 kuna (72,97%) uplatila u korist računa
Državnog proračuna. Naime, krediti su 2001. godine odobravani od udruženih sredstava
Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije. Od ukupno 16 dužnika u cijelosti
je svoj dug otplatilo njih 10. Suradnja sa bankom sa ciljem da se naplati dugovanje preostalih
5 dužnika.
Pružanje pravne pomoći Osnovnoj školi Side Košutić u Radoboju u postupku
izvansudskog rješavanja spora oko utvrđenja prava suvlasništva Općine Radoboj na sportskoj
dvorani izgrađenoj pri predmetnoj Osnovnoj školi.
Sudjelovanje u provođenju očevida radi utvrđenja ispunjavanja minimalnih uvjeta za
početak pružanja usluge smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe. Pomoć se pruža
UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko- zagorske županije koje o istome
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donosi rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta.
Upoznavanje sa odredbama Zakona o lokalnim porezima sa posebnim naglaskom na
uvođenje poreza na nekretnine (ukida se komunalna naknada, porez na kuće za odmor i
spomenička renta) koji se uvodi od 01. siječnja 2018. godine. Sudjelovanje na radionici na
temu uvođenja poreza na nekretnine u Hrvatskoj zajednici županija u Zagrebu. Prema
navedenom zakonu nadležno tijelo Županije će u drugostupanjskom postupku odlučivati o
žalbama na pojedinačne akte jedinica lokalne samouprave kojim će se utvrđivati porez na
nekretnine.
6. FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNA NABAVA
a) OBAVLJANJE TEKUĆIH POSLOVA
















planiranje, organizacija, rukovođenje i kontrola rada Odjela
održavanje solventnosti Proračuna Krapinsko-zagorske županije
upravljanje financijskim sredstvima radi pravovremenog izvršenja obveza
komunikacija s nadležnim ministarstvima i financijskim institucijama
komunikacija s jedinicama lokalne samouprave i proračunskim korisnicima
dorada i modernizacija informatičkog sustava za proračun, financijsko i porezno
knjigovodstvo
planiranje prihoda i izdataka, komunikacije s decentraliziranim subjektima
osiguravanje pravovremenih dotacija decentraliziranim subjektima (osnovne i srednje
škole, centri za socijalnu skrb te zdravstvene ustanove), institucijama kulture, športa,
tehničke kulture i studentskih stipendija
likvidacija računa i ostalih obveza, obračun plaća i ostalih naknada, evidentiranje
poslovnih događaja u poslovnim knjigama sukladno Računskom planu proračuna
evidentiranje, analiza i praćenje vlastitih poreza za Krapinsko-zagorsku županiju,
vođenje evidencije blagajničkog poslovanja, analitike dugotrajne i kratkotrajne
nematerijalne i materijalne imovine
poslovi savjetovanja proračunskih korisnika iz područja proračuna i financija
izrada općih i pojedinačnih akata iz područja izvršavanja proračuna
izrada općih i pojedinačnih akata iz područja planiranja i izrade proračuna

b) IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Izrada financijskih izvješća za razdoblje siječanj – ožujak te siječanj-lipanj za potrebe
nadležnih institucija.
c) AKTIVNOSTI PLANIRANJA I IZVJEŠTAVANJA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA




provođenje aktivnosti vezanih uz I izmjenu i dopunu Proračuna za 2017 godinu i pratećih
dokumenata uz izmjene i dopune
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. Godinu

d) PROVOĐENJE AKTIVNOSTI U SVRHU PROVOĐENJA LOKALNIH IZBORA






prikupljanje i unos te provjera podataka
komunikacija s državnim izbornim povjerenstvom te općinama i gradovima
isplata naknade
izrada izvještaja o isplaćenim naknadama
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e) JAVNA NABAVA I NABAVE MALE VRIJEDNOSTI






vođenje registra ugovora o javnoj nabavi
provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave sukladno Planu nabave te ostale
aktivnosti iz područja nabave
poslovi savjetovanja proračunskih korisnika iz područja javne nabave
izrada ostalih izvješća iz područja nabave

f) UNUTAR SUSTAVA FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU





provodila se koordinacija aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola kod proračunskih
korisnika
pratilo se i obavještavalo proračunske korisnike o izmjenama i novostima vezanih uz
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, zaprimljene su i evidentirane Izjave svih proračunskih
korisnika i trgovačkih društava čoji je osnivač KZŽ
sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti (zajedno sa svim prilozima i popratnom
dokumentacijom) za 2016. godinu za Krapinsko-zagorsku županiju

g) *Financijski podaci
* Prihodi i primici Proračuna Županije (bez RVI proračunskih korisnika –Razina „22“) za
razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017. godine iznose 79.748.584 kuna, dok rashodi i izdaci
proračuna za isto vremensko razdoblje iznose 65.197.721 kune.
- u navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u
iznosu od 14.550.863 kuna,
- potraživanja Županije na dan 30.06.2017. godine iznose 34.134.809 kune
- obveze Županije na dan 30.06.2017. godine iznose 17.394.005 kuna
- novčana sredstva na dan 30.06.2017. godine iznose 15.768.373 kuna.
7. OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA
Zaključkom Župana utvrđen je Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi, sportu i
tehničkoj kulturi za 2017.g. (Sl.gl. br. 4/17. i br. 20/17.) i svi programi koji su se izvodili i
prošlih godina, planirani su i u 2017. godini ( jedan dio u istom, a jedan dio i u većem
opsegu). Svi se uspješno realiziraju u prvoj polovini godine (prosjek UO-a 47 %). Tijekom
izvještajnog razdoblja realizirano je 504 urudžbiranih predmeta i oko 1700 službenih mailova.
Ističemo:
Program javnih potreba - KULTURNI AMATERIZAM
Sredstva se po osnovi ugovora uplaćuju na žiro račun Zajednice amaterskih kulturnoumjetničkih udruga i organizacija koja broji preko 70 članica. Zajednica, uz već uobičajene
redovne djelatnosti, u suradnji s Hrvatskim saborom kulture, pomaže organizaciju županijskih
i međužupanijskih smotri amaterskog kulturnog stvaralaštva, seminara za voditelje određenih
sekcija kul. amaterizma, odlazak na državne smotre i susrete. plan : 150.000 kn; realizacija
67% (smotra folklora, pjevačkih zborova, limenih glazbi, malih vokalnih skupina, dječjeg
stvaralaštva, dramskih amatera; u većini tog stvaralaštva Županija ima svoje predstavnike na
državnom nivou)
IZDAVAŠTVO
Prijedlozima KV-a, na osnovu natječaja dodjeljuju su potpore za nove knjige, zbirke pjesama,
monografije; plan 235.000kn; realizacija 40 %; U toj domeni završen je i kapitalni izdavački
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projekt u suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba: izrada
Enciklopedije Hrvatskog zagorja; promocija je bila u travnju u Tuheljskim Toplicama –
knjiga ima oko 2.000 članaka i 75.000 redaka s prigodnim ilustracijama; KZŽ se je obvezala
projekt financirati s 550.000 kn kroz četiri godine; obveza 2017. godine kao završne je 50.000
kn i u prvoj polovini godine je i realizirana.
KULTURNE INSTITUCIJE
Kulturnim institucijama kao nosiocima i pokretačima organiziranog stručnog bavljenja
kulturnim aktivnostima i nosiocima razvojne kulturne politike, posvećena je posebna pažnja i
pružana potpora. Pučka otvorena učilišta, muzejske institucije, knjižnice i čitaonice, razna
društva, udruge, arhiv, također dobivaju podršku, kako materijalnu, tako i stručnosavjetničku. U skladu s proklamiranom kulturnom politikom Županije, za pomoć tim
institucijama (iako Županija nije osnivač) planirano je 205.000 kn; realizacija 68% (pomoć za
kupnju knjiga općinskim i gradskim knjižnicama, pomoć za djelovanje knjižnične matične
službe u Krapini,)
KAJKAVIANA – UDRUGA OD POSEBNOG INTERESA ZA KZŽ
Društvo Kajkaviana koje djeluje u dvorcu Stubički Golubovec – Donja Stubica, bavi se
čuvanjem, prikupljanjem, sređivanjem i prezentiranjem kajkavske književne građe i baštine;
jedna je od najvažnijih takovih asocijacija za kajkavštinu na cijelom govornom području;
pored toga izdaje časopis Hrvatsko zagorje, koji kroz nekoliko brojeva na godišnjem nivou
bilježi najznačajnija zbivanja iz kulture na području Županije kao i kajkavskog jezičnog kruga
– ujedno se u svakom broju obrađuju značajni pisci te pojedina općinska-gradska sredina;
mnogi autori te mjesta na taj način dobivaju stanovitu monografiju; daje se također i prikaz
značajnijih projekata i događaji u kulturi KZŽ (zadnji broj časopisa posvećen pjesniku
Dubravku Ivančanu) – za rad udruge planirano 70.000 kn, realizirano 40 %
MANIFESTACIJE U KULTURI KZŽ
Tradicionalnost kulturnog i turističko kulturnog stvaralaštva u Krapinsko-Zagorskoj Županiji
je evidentna i u uskoj je povezanosti s tradicionalnim kulturnim manifestacijama, kojima
Zagorci nastoje izraziti svoje običaje i kulturni identitet. Sukladno novim zakonskim
odredbama, svi organizatori tih manifestacija trebali su se javiti na javni poziv; njihove
prijave razmotrilo je Kulturno vijeće i nadležnom tijelu dalo prijedlog za sufinanciranje. Isto
tijelo je i taj prijedlog uz manje korekcije prihvatilo. Ugovori o korištenju dodijeljenih
sredstava su potpisani s 95 prijavitelja (od njih 102 potporu nije dobilo 7). Planirana sredstva
od 450.000 kn – realizirano 36% - Isplata je zbog procedure provedbe javnog poziva započela
krajem svibnja. (ističemo značajnije - Tabor film festival, Glazbeno ljeto u dvorcu Oršić,
Tjedan kajkavske kulture i Mali Kaj Krapina, Prvi glas Sv. Križ Začretje, Recital Ž. Boc
Marija Bistrica, Viteški turnir G. Stubica, Dani KŠGj Zabok, Dani Kajkavske riječi Zlatar,
Branje grojzdja Pregrada…)
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
Značaj, brojnost, povijesno-umjetnička kvaliteta i nažalost, oštećenost, zapuštenost,
razrušenost, karakteristika su naših kulturnih dobara. Prema popisu registriranih spomenika
kulture u Krapinsko-Zagorskoj Županiji, na relativno malom prostoru nalazi se 35 dvoraca,
53 kurije, 37 župnih crkava, 71 kapela, 10 starih gradova-gradina…. Sukladno novim
zakonskim odredbama, svi zainteresirani nositelji projekata obnove i zaštite spomeničke
baštine, trebali su se javiti na javni poziv; njihove prijave razmotrilo je Kulturno vijeće i
nadležnom tijelu dalo prijedlog za sufinanciranje. Isto tijelo je i taj prijedlog uz manje
korekcije prihvatilo. Ugovori o dodjeli sredstava su potpisani s 29 prijavitelja (od njih 37
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potporu nije dobilo 8) . Planirana su sredstva od 293.000 kn., realizirano je 48% - Isplata je
zbog procedure provedbe javnog poziva započela početkom lipnja 2017.
Iz pozicija obnove spomenika pomoć se pruža za obnove krovišta, pročelja, izvedbu drenaža,
obnovu inventara (oltara, fresaka, slika, orgulja, propovjedaonica)…crkava., izvedbu
arheoloških istraživanja i iskopavanja ..., najčešće kao participacija na projektima koje je
podržalo Ministarstvo kulture kroz svoj program obnove i zaštite spomeničke baštine; (neki
od objekata u obnovi za koje će se dati sredstva: crkva Presvetog Trojstva Krapinske Toplice,
zgrada ž.d. Lobor; arheološka iskopavanja na Špičaku – Bojačno; obnova inventara u
nekoliko župnih crkava)
IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMEN OBJEKATA
Na inicijativu vjernika i uz podršku nadležnih vjerskih institucija, grade se novi sakralni
objekti. U Poznanovcu gdje nema sakralnih objekata, župni ured Mače započeo je izgradnju
crkve i KZŽ je taj projekt pomogla sa 100.000 kn; također, u Stubičkim Toplicama gdje se
gradi nova župna crkva, dana je pomoć investitoru - župnom uredu od 100.000 kn. Nadalje,
Društvo Rudolf Perešin započelo je u Gornjoj Stubici s izgradnjom spomen kuće R. Perešina
te je za istu namjenu dana pomoć od 125.000 kn. Plan 325.000 kn; realizacija 100 %
Program javnih potreba u TEHNIČKOJ KULTURI KZŽ
Ovoj djelatnosti pomoć se pruža putem županijske zajednice tehničke kulture koja ima 20-tak
članica. Putem vlastitih kriterija zajednice, sredstva se raspoređuju članicama prema značaju
projekata i to za djelatnost: radio amatera, aviomodelara, filmskog stvaralaštva, informatičara.
Plan 66.000 kn; realizirano 60%.
Program javnih potreba u SPORTU KZŽ
Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju brojne sportske udruge, sportski savezi te
sve njih okuplja krovna udruga za županijski sport – Sportska zajednica KZŽ. Putem nje
KZŽ ima u planu izdvojiti 900.000 kn; realizacija: 79%. Pored toga Županija daje i stipendije
učenicima i studentima koji imaju kategorizaciju HOO (u prvoj polovini 2017. dodijeljene su
4 takve stipendije učenicima – 3 za biciklizam i 1 za stolni tenis -5.200 kn ukupno).
Natjecanje sportskih klubova učenika osnovnih i srednjih škola financirano je putem
Zajednice školskih sportskih klubova i izdvojeno je 190.000 kn; realizacija 95% poradi vida
natjecanja koje počinje i završava s trajanjem nastavne godine 2016/17; u sustavu natjecanja u
10 sportskih disciplina sudjelovalo je 350 sportskih ekipa i 3.500 učenika sportaša; osvojene
su i dvije vrijedne državne nagrade (2. mjesto pojedinačno OŠ u krosu i 2. mjesto u futsalu
SŠ).
PROSVJETA (osnivači smo 30 osnovnih i 9 srednjih škola)
Sredstva se izdvajaju za:
> pomoć pri kapitalnoj izgradnji novih školskih objekata, energetskoj učinkovitosti i
investicijskom održavanju brojnih školskih zgrada;
plan je 5,1 miliona kn iz
decentraliziranih sredstava – realizacija – 27% Sredstvima je realizirano: otplata obveza
za realizaciju projekta energetske učinkovitosti u više škola po HEP-ESCO-u i ZARA-i
(adaptacija kotlovnica u školama, krovova, stolarija, fasada); zatim za izradu PTD
adaptacije zgrade OŠ Belec te energetsku učinkovitost OŠ MG Gornja Stubica.
> (iz izvornih sredstava) razno razne sanacije, adaptacije i opremanje školskih objekata –
plan : 2.280.000 kn; realizirano 44%
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održavanje školskih natjecanja učenika u znanju, umjetničkom izrazu; putovanja učenika
na novigradsko proljeće te mnoge međunarodne susrete; plan 380.000 kn – realizirano
97% – sudjelovalo 1.530 učenika Osnovnih škola te 995 učenika Srednjih škola (brojni
zauzeli i vodeća mjesta na državnom nivou – za njih je Župan organizirao prijem te su
njima i njihovim mentorima dodijeljene nagrade: OŠ - 15 učenika iz 8 osnovnih škola te
14 njihovih mentora osvojili su 4 prva, 4 druga i 7 trećih mjesta; SŠ – 32 učenika iz 8
srednjih škola te 30 njihovih mentora osvojili su 11 prvih, 8 drugih i 13 trećih mjesta)
stipendiranje 86 učenika po 400 kn (uključivo i 4 nadarena) i 119 studenata (uključivo i 1
nadaren) po 600 kn (od toga - plan 936.000 kn, realizacija: 72%
stručno usavršavanje učitelja i profesora te učenika – pomoć za rad aktiva po predmetima
te pomoć za odlaske na usavršavanja - plan 70.000 kn; realizirano 38%
sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca tijekom drugog polugodišta školske godine
2016/17. odvijalo se je kao sufinanciranje dijela ukupne cijene mjesečnih karata (veći dio
financira država, te preostali dio JLS i Županija); javnim autobusnim prijevozom vozilo
se je 3.091 učenik, a željezničkim 1.162 učenika- plan 3.050.000 kn; realizirano 56%
Projekt Baltazar 3 - osiguravanje pomoćnika u nastavi za 60 učenika s teškoćama zapošljavanjem 53 pomoćnika u nastavi; 87% sredstava dobiveno kroz EU natječaj, a
13% sredstava iz izvornih županijskih sredstava – Projekt ukupno: 2.372.000 – projekt je
završen sa završetkom školske godine 2016/17. i održavanjem završne manifestacije
10.06.17. u OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na kojem su svojim kratkim programima sudjelovale
brojne škole i sami učenici s teškoćama i njihovi pomoćnici; no, realno još nije završen - u
tijeku je izvještavanje.
sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 9 učenika koji pomoćnika nisu dobili kroz projekt
Baltazar i to u određenom omjeru sa JLS, HZZ – 78.000 kn;
Sufinanciranje posebnih programa za učenike s teškoćama: plaćanje 50% programa za 9
učenika u SUVAG-u Zagreb te sufinanciranje prijevoza za 1 učenicu koju roditelji voze u
Zagreb; plan 59.000 kn, realizacija 100%;
ulaganje u visokoškolsko obrazovanje kroz pomoć za opremu i materijalne troškove
studijima u Zaboku i Pregradi te VHZK Krapina ; plan 385.000 kn; realizacija 61%
programi za nadarenu djecu - s ciljem poboljšanja uvjeta školovanja darovite djece
Stručna radna skupina Futura pomaže školama oko identifikacije darovitih, provodi se
edukacija učitelja o učeničkoj darovitosti, sufinanciraju se radionice za darovite u školama
za vrijeme školskih praznika, otvorena je besplatna telefonska linija 098 205 208 na kojoj
svi zainteresirani svakog ponedjeljka od 17,00 do 19,00 sati mogu dobiti dostupne
informacije o darovitosti djece, kako je prepoznati te o psihološkoj podršci darovitoj djeci;
nadalje, daje se pomoć darovitima za ljetne škole, putovanja na natjecanja, kupnju opreme
i pomagala; planirano 120.000 kn, realizirano 75%;

8. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB, UDRUGE I MLADI
Ukupno zaprimljeno:
Neupravni postupak:
Upravni postupak:

749 predmeta
373 predmeta
376 predmeta (376 UPI i 0 UP/II )

ZDRAVSTVO
Donijeta Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini
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Donijet Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane
funkcije između zdravstvenih ustanova u 2017. godini
Donijet Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na
području Krapinsko-zagorske županije
Donijeta Odluka da se Nikici Božoviću, dr. dent. med. koncesionaru u djelatnosti
opće/obiteljske medicine iz Konjščine, Rudnička 3, na osobni zahtjev, odobrava raskid
Ugovora o koncesiji
Donijeta Odluka da se Zoranu Klunu dr. dent. med. koncesionaru u djelatnosti dentalne
medicine iz Oroslavja, Park Vranicany 4, na osobni zahtjev, odobrava raskid Ugovora o
koncesiji
Donijeta Odluka o upotrebi dobiti Ljekarne Krapinsko-zagorske Županije za 2016. godinu
Donijeta Odluka o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije za 2016. godinu
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ur.
broj: 01/1-74/6-2017 od 17. veljače 2017. godine, vezano za sklapanje Ugovora o korištenju
poslovnog prostora u Zaboku, Trg sv. Jelene 6, između Doma zdravlja Krapinsko-zagorske
županije, Krapinsko-zagorske županije, Mreže udruga Zagor i Građanske organizacije za
kulturu Gokul
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ur.
broj: 01/1-74/5-2017 od 17. veljače 2017. godine vezano za sklapanje Sporazuma o
suvlasništvu i uspostavljanju vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine zgrade i javne
namjene u Zaboku, Trg sv. Jelene 6
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ur.
broj: 01/1-74/10-2017 od 17. veljače 2017. godine, kojom se Zavodu za hitnu medicinu
Krapinsko-zagorske županije daje na korištenje prostor Doma zdravlja Krapinsko-zagorske
županije u Ispostavi Pregrade, Augusta Cesarca 1 u potkrovlju zgrade, za potrebe
Edukacijskog centra iz područja hitne medicine i to: a) prostor za edukaciju (prostorije
površine 14,79 m², 17,21m² i 19,31m²) ukupne površine 51,31 m²; b) prostor za arhivu
površine 18,99 m²; c) zajednički prostor u potkrovlju u kojem se nalazi prostor iz točke a) i b)
od 52,77m². Ujedno se daje suglasnost za sklapanje V Izmjena i dopuna Sporazuma o
prijenosu opreme, vozila i prostora Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na Zavod za
hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Dodatka Ugovora o korištenju poslovnog
prostora između Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i Zavoda za hitnu medicinu
Krapinsko-zagorske županije.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ur.
broj: 01/1-506/11-2016., od 29. prosinca 2016. godine, za osnivanje Mobilnog palijativnog
tima s koordinatorom u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ur.
broj: 01/1-205/9-2017 od 3. svibnja 2017. godine, kojom se Zavodu za hitnu medicinu
Krapinsko-zagorske županije daje na korištenje prostor Doma zdravlja Krapinsko-zagorske
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županije u Ispostavi Donja Stubica, Ambulanti Marija Bistrica, Kralja Tomislava bb, u
podrumu zgrade, za smještaj garderobnih ormara, te sanitarni čvor za djelatnike ukupne
površine 39,6 m². Ujedno se daje suglasnost za sklapanje VI Izmjene i dopune Sporazuma o
prijenosu opreme, vozila i prostora Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na Zavod za
hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Dodatka Ugovoru o korištenju poslovnog
prostora (pročišćeni tekst) broj: 01/1-492/9-2013, od 21. listopada 2013. godine između Doma
zdravlja Krapinsko-zagorske županije i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
županije.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih
veterana, Ur. br.: 01-5190/4-16, od 28. prosinca 2016. godine, za davanje u zakup poslovnog
prostora, na adresi Zabok, Bračak 8, u prizemlju glavne građevine Bolnice, površine 18,7m² +
3,9m² spremišta + 20 m² prostora za stolove i stolice, što ukupno iznosi 42,6m² za djelatnost
caffe bara, s pravom korištenja zajedničkih prostorija: WC muški 8,1m², WC ženski 7,8m²,
WC za osobe s invaliditetom 4,3 m², što ukupno 20,2m²
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih
veterana, Ur. br.: 01-776/10-17 od 24. veljače 2017. godine, za davanje u zakup poslovnog
prostora, na adresi Zabok, Bračak 8, u prizemlju glavne građevine Bolnice, površine 18,7m² +
3,9m² spremišta + 20 m² prostora za stolove i stolice, što ukupno iznosi 42,6m² za djelatnost
caffe bara, s pravom korištenja zajedničkih prostorija: WC muški 8,1m², WC ženski 7,8m²,
WC za osobe s invaliditetom 4,3 m², što ukupno 20,2m², ponuditelju DEL BOY d.o.o. iz
Zaboka, Špičkovina 180, za iznos od 190,00 kn/m2, ukupno 8.861,50 kn mjesečno
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih
veterana, broj: 01-1442/3-17 od 29. ožujka 2017. godine, za prodaju nekretnine u vlasništvu
Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, te javno prikupljanje ponuda za kupnju
nekretnine temeljem objave Poziva za javno prikupljanje ponuda, na javno dostupan način.
Predmet prodaje je nekretnina – jednosobni stan u Zaboku, Gajeva ulica 9, u suterenu zgrade
koja je izgrađena na čkbr.133/1, kuća i dvorište u površini od 61 čhv ili 219 m², upisane u zk.
ul. 2996, k.o. Zabok. Stan je upisan u A.I., kao upis posebnog dijela 2017/34996, k.o. Zabok,
koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om, hodnikom i šupe u ukupnoj
površini od 20,17 m²
Dana suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice, broj: 05-12/1-2017, od 21. veljače 2017. godine
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice, Broj: 05-12/1-2017 od 21. veljače 2017. godine, o proširenju djelatnosti
Bolnice za socijalne usluge: rana intervencija i savjetovanje i pomaganje
Dana suglasnost Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva
2, na Odluku Upravnog vijeća Bolnice, Broj: 05-29/76-2015, od 28. ožujka 2017. godine, o
otpisu potraživanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice prema
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.871.516,36 kn, a koje proizlazi iz
više izvršenog rada od maksimalno ugovorenog iznosa sredstava za 2016. godinu sukladno
Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016.
godinu, Obavijesti o provedenim uskratama, te izvršenim plaćanjima za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2016. godine Odluka je donijeta na temelju potpisanog Zapisnika o
usklađenju i konačnom obračunu limitu i izvršenog rada za razdoblje od 1. siječnja do 31.
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prosinca 2016. godine Klasa: 430-02/16-01/04, Urbroj: 338-02-17-17-01 od 20. siječnja 2017.
godine
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske, Broj: 05-177/1-2017, od 10. svibnja 2017. godine, o osnivanju prava služnosti,
kojom se osniva pravo služnosti kolničkog puta na nekretnini Bolnice oznake kčbr. 81/1
površine 30 čhv, u naravi put, upisan u zk. ul. br. 1842 k.o. Krapinske Toplice, prema
zahtjevu Ivice Sinkovića iz Krapinskih Toplica, J. Badla 9, u korist njegovih nekretnina kčbr.
70/5, 71/5 i 71/6 upisanih u zk. ul. br. 1879 i nekretnine oznake kčbr. 71/2 upisane u zk. ul.
br. 1494, sve k.o. Krapinske Toplice. Pravo služnosti kolničkog puta preko nekretnine
Bolnice osniva se isključivo radi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe, investitora Ivice
Sinkovića iz Krapinskih Toplica, J. Badla 9, pod uvjetima i skici Varijante 1- Rješenje prilaza
Staračkom domu, br. TD 17/15 iz travnja 2017. godine u sklopu glavnog projekta, na teret
korisnika služnosti.
Dana suglasnost Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na plaćanje
u 2017. godini za izvođenje radova faksimilne rekonstrukcije vrtnog paviljona sukladno
obvezi po sklopljenom Ugovoru broj: 02-08/12-6-2016, sa izvoditeljem radova „Gradnja“, vl.
Stjepana Grdena iz Donje Stubice na iznos od 285.626,79 kn sa PDV-om, dana 6. listopada
2016. godine i Aneksa Ugovora, broj: 02-08/12-8-2016, od 23. prosinca 2016. godine te
stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova prema ponudi „Div consult“ d.o.o.
Zagreb, od 16. rujna 2016. godine, na iznos od 7.500,00 kn sa PDV-om.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice, broj: 01-7-12/3-5-2016. od 30. studenoga 2016. godine, za provođenje
nadmetanja za nabavu namještaja i opreme smještajne jedinice objekta Maksimilijan –
dvorišni dio II kat, u iznosu od 1.493.600,00 kn procijenjene vrijednosti, a koji će se
financirati iz vlastitih sredstava, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem po
provedenom nadmetanju
Dana suglasnost Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park
Matije Gupca 1, na Odluku Upravnog vijeća Bolnice, Broj: 01-7-2/3-2/1-2017, od 28. veljače
2017. godine, o otpisu potraživanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke
Toplice prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.708.179,11 kn, a
koje se odnosi na višak računa za 2016. godinu za zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama iz
obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno članku 17. Ugovora o provođenju bolničke i
specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca
2015. godine, Dodatak II, III, IV Ugovora za 2016. godinu i Zapisnika o usklađenju o
konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31.
prosinca 2016. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine; KLASA: 430-02/16-01/06,
URBROJ: 338-02-17-17-1 od 20. siječnja 2017. godine
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske
županije, Ur. broj: 01-02-17-6 od 27. veljače 2017. godine, za sklapanje V. Sporazuma o
prijenosu opreme, vozila i prostora Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na Zavod za
hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Dodatka Ugovoru o korištenju poslovnog
prostora između Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i Zavoda za hitnu medicinu
Krapinsko-zagorske županije, s Domom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
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Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, broj: 01-120/1-1-2017, od 29. ožujka 2017. godine, o uspostavi vlasništva
posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva). Temeljem Sporazuma o suvlasništvu i
uspostavljanju vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine sklopljenog između Zavoda za
javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-97/1-2017 i Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije, broj: 01/1-345/2-2016, od 15. ožujka 2017. godine te Elaborata
etažne podjele od 23. rujna 2016. godine, uspostaviti će se vlasništvo posebnog dijela
nekretnine na nekretnini u suvlasništvu Zavoda i Doma zdravlja u Zaboku, Trg Sv. Jelene 6,
k. č. br. 6/1 (u katastru 6264), z. k. uložak 5753, k. o. Zabok, na način da će se suvlasnički dio
svakog od suvlasnika ograničiti uspostavom vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog
vlasništva) odgovarajućom uknjižbom u zemljišnim knjigama.
Izrađeno i upućeno Županijskoj skupštini na usvajanje:
- Prijedlog Nacrta Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
- Prijedlog Nacrta Rješenja o razrješenju mrtvozornika Zlatka Barića, dr. med. iz donje
Stubice, Župana Vratislava 8, za područje grada Donje Stubice
- Prijedlog Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i
imenovanju mrtvozornika
- Prijedlog Nacrta Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godini
- Prijedlog Nacrta Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje
siječanj - prosinac 2016. godine
Dana 2 mišljenja na Odluke Upravnih vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice o opravdanosti zapošljavanja zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika za
11 zapošljavanja
Dano 28 suglasnosti na Odluke Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 91 zapošljavanje
Za nabavku pitke vode u školama koje nisu opskrbljene pitkom vodom na području
Krapinsko-zagorske županije ukupno je utrošeno 19.869,78 kn
Za mrtvozorstvo ukupno izdvojeno 217.059,62 kn za naknadu mrtvozornicima
Hrvatskoj mreži Zdravih gradova, Zagreb plaćena godišnja članarina u iznosu od 7.000,00 kn
Općoj bolnici Zabok sufinancirana kupnja paravana u iznosu od 4.990,00 kn u svrhu
poboljšanja rada i osiguranja većeg stupnja privatnosti u sklopu implementacije Pilot projekta
„Rodilište prijatelj majki i djece“
Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije financirana u iznosu od 1.200.000,00
kn dva tima T1 u Klanjcu i dva tima T1 u Konjščini
Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije sufinancirano provođenje mjera
zdravstvene zaštite – monitoring vode u iznosu od 50.000,00 kn za ljudsku potrošnju,
sukladno Ugovoru o korištenju sredstava proračuna KZŽ u 2017. godini
Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, plaćeno 5.625,00 kn za analizu vode za ljudsku potrošnje
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Gradu Klanjcu dodijeljena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 18.750,00 kn za nabavu
digitalnog logopedskog seta
Obilježen Svjetski dan bolesnika, posjet Domu za psihički odrasle osobe Lobor-grad
Obilježen Svjetski dan nepušenja (31.5.) i Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
(26.6.), organizirano pješačenje na Cesargrad, Klanjec za učenike osnovnih i srednjih škola,
ukupno utrošeno 8.590,51 kn za tiskanje majice s tiskom i okrjepu sudionika

SOCIJALNA SKRB
Odobreno je 79 jednokratnih novčanih pomoći samcu ili obiteljima zbog osobito i trenutačno
teških životnih prilika, u ukupnom iznosu 157.480,00 kn
Odobrene 4 jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenu djece 1. dana u tekućoj godini,
u ukupnom iznosu od 9.500,00 kn
Odobreno je 88 jednokratnih novčanih pomoći za treće i svako daljnje novorođeno dijete, u
ukupnom iznosu 124.000,00 kn.
Izdano je 159 rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade, te isplaćeno ukupno 151.050,00 kn i to 149 rješenja
141.550,00 kn za općine i 10 rješenja odnosno 9.500,00 za gradove
Donijeta Odluka o dodjeli Županijskog priznanja „VOLONTER/KA GODINE“ i
„VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2016. godine
Proveden Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskog priznanja
„VOLONTER/KA GODINE“ i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2016. godine
Donijeta Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za
socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini
Donijeta Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva u 2017. godini
Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, dodijeljena financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 72.068,39 za osiguranje troškova radnika u predškol. skupini, sukladno suglasnosti
Župana od 30. rujna 2016. godine
Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda, Budinščina, dodijeljena financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 5.000,00 za financijsku pomoć za kupnju specijalne opreme za tri
polaznika Centra, za Zimske igre specijalne olimpijade u Schladmingu u Austriji
Savezu Društava Naša djeca Hrvatske plaćena članarina za Projekt Županija-prijatelj djece u
iznosu 12.500,00 kn
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Domu za odrasle osobe Lobor-grad, Lobor, 50.000,00 kn za kupnju dostavnog vozila za
potrebe njege u kući
Povodom obilježavanja 15. svibnja - Međunarodnog dana u obitelji u Zaboku, održan Okrugli
stol na temu „Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) – kako ga prepoznati i pomoći
djetetu?“
U suradnji s centrima za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije, organiziran 1. susret
udomitelja Krapinsko-zagorske županije, u Bedekovčini
Poduprijeto tiskanje letaka - Zaštitite se od krađa u sklopu kampanje „Sigurno u zlatnim
godinama“ u iznosu od 1.125,00 kn
Poduprijeto tiskanje brošure „Droge, ovisnost i mladi“ International police association (IPA)
u iznosu od 3.237,50 kn
Izdano Rješenje o prestanku pružanja usluge smještaja u Obiteljskom domu za starije i
nemoćne osobe Dora, Zabok, Ulica pri rampi 8
Izdano rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za početak pružanja usluga smještaja u
Domu za starije osobe MOJ DOM TANDARIĆ, po privremenoj ravnateljici Mireli Tandarić
na adresi Pregrada, Cigrovec 175/2

UDRUGE
Donijeta Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa
usmjerenih očuvanju digniteta Domovinskog rata i psihosocijalne podrške hrvatskim
braniteljima na području Krapinsko-zagorske županije
Donijeta Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata
udruga u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava,
demokratizacije i razvoja civilnog društva
U sklopu Javnog poziva za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za
mlade Krapinsko-zagorske županije:
- Mreži udruga Zagor, Trg sv. Jelene 6, Zabok u iznosu 25.000,00 kn od ukupno 75.000,00 kn
godišnje
U sklopu Javnog poziva za prijavu trogodišnjih programa udrugama koje pružaju podršku
ženama žrtvama nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije:
- CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Nova cesta 4, Zagreb u iznosu
25.000,00 kn od ukupno 75.0000,00 godišnje
Proveden Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju
digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te
podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije, u
okviru kojeg je financirano provedba programa i projekata za 9 udruga u ukupnom iznosu
199.849,00 kn
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Proveden Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području zdravstvene i socijalne
zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva, u
okviru kojeg se financirano 66 udruga u ukupnom iznosu od 610,760,00 kn
Mreži udruga Zagor, Trg sv. Jelene 6, Zabok u iznosu 6.664,07 kn aktivnosti u sklopu
Projekta „Mladi, a tako ranopravni“
CESI-u – Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb, 4.176,39 kn, za uređenje
SOS savjetovališta u Zaboku
Društvu multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok, 10.000,00 kn za
sufinanciranje naknade za zapošljavanje osoba s invaliditetom i sanitarnih knjižica za
pomoćnike u nastavi
Suorganizatori za 12. Sajam udruga KZŽ u Bedekovčini - promocija rada aktivnih udruga
koje djeluju u Krapinsko-zagorskoj županiji te međusobno upoznavanje udruga radi buduće
suradnje na projektima, u ukupnom iznosu 5.000,00 kn za medijsko praćenje
Za sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa isplaćen je iznos od 350.000,00 kn
Program skrbi za starije - Matici umirovljenika KZŽ isplaćen je iznos od 185.000,00 kn
Provođenje Županijske strategije za osobe sa invaliditetom - Udruzi slijepih KZŽ za
sufinanciranje troškovi rada administrativne djelatnice isplaćen je iznos od 36.000,00 kn
Izrađeno i upućeno Županijskoj skupštini na usvajanje:
- Nacrt Prijedloga Informacije o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera nacionalne
politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području
Krapinsko-zagorske županije
Poduprijeto tiskanje brošure „Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije
2016.-2020. u iznosu od 2.487,50 kn
Održana tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u Krapini
„Ženske kvote na predstojećim izborima“
Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog poremećaja KZŽ, Oroslavje isplaćen
iznos od 23.000,00 kn za sufinanciranje kupnje kombi vozila za potrebe liječenja branitelja
Udruzi veterana specijalne policije domovinskog rata „Barun“, Stubičke Toplice, isplaćen
iznos od 29.140,00 kn za sufinanciranje kupnje kontejnera za stanovanje

9.

PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA, ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA
PRIRODE

Izdavanje akata prostorno uređenje i gradnja
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Glavne aktivnosti se odnose na rad sa strankama odnosno rad po zahtjevima stranaka
vezano na područje prostornog uređenja i gradnje. Izdaju se upravni i neupravni akti kao što
su: lokacijska informacija, lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevinske čestice,
potvrda parcelacijskog elaborata, građevinska dozvola za pripremne radove, građevinska
dozvola, privremena uporabna dozvola, uporabna dozvola, dozvola za promjenu namjene i
uporabu građevine, dozvola za uklanjanje građevine i drugo. U izvještajnom razdoblju
izdavani su akti zaprimljenih zahtjeva sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom
uređenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima itd.
Sukladno zaprimljenim zahtjevima u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 1628
predmeta od čega je riješeno 731 predmeta odnosi na upravni postupak a 892 predmeta je
neupravni postupak.
Od značajnih zahtjeva u izvještajnom razdoblju izdano je 12 građevinskih dozvola za
izgradnju građevina gospodarsko-proizvodno-razvojnih projekata.
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama( NN broj 86/12 i 143/13)
uređeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito
izgrađenih zgrada. U izvještajnom razdoblju u svrhu rješavanja tih predmeta osim redovnih
zaposlenika bilo je uključeno 6 djelatnika na određeno vrijeme. U tom razdoblju riješeno je
ukupno 1036 predmeta od čega je : 566 predmeta riješeno pozitivno odnosno izdana su
rješenja o izvedenom stanju, 111 rješenja o odbijanju zahtjeva, 291 rješenja o odbacivanju
zahtjeva i u 68 slučaja donesena su rješenja o obustavi postupka.
U izvještajnom razdoblju, tj. od 01.siječnja 2017. – 30.lipnja 2017. prihodi od
legalizacije iznosili su 349.581,67 kuna.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Izdavanje akata
Glavne aktivnosti se odnose na rad sa strankama odnosno rad po zahtjevima stranaka
vezano na područje zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, te izdavanje
upravnih i neupravnih akata kao što su: dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja vezana na
ocjenu zahvata na područje ekološke mreže, uvjeti zaštite prirode i okoliša za zahvate koji se
izvode izvan granica građevinskog područja, mišljenja u postupcima ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoliš, itd. U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno 119
predmeta raznih sadržaja (6 upravnih i 113 neupravnih).
Postupanje sukladno Planu gospodarenja otpadom
Sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.2015. godine (“Narodne novine” broj 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), u cilju realizacije projekta
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske 12. ožujka 2009.
godine osnovano je trgovačko društvo „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje
otpadom sjeverozapadne Hrvatske. Za pokriće troškova redovnog poslovanja društva
sukladno Ugovoru o sufinanciranju rada Piškornica d.o.o., Krapinsko-zagorska županija kao
suvlasnik društva sukladno ispostavljanim mjesečnim zahtjevima o refundiranju troškova
doznačuje financijska sredstva za rad društva, te je u ovom izvještajnom razdoblju za te
potrebe doznačeno ukupno 164.590,65 kn.
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Vezano na gospodarenje s otpadom a s namjerom da se pomogne gradovima i općinama na
uređenju (reciklažnih) zelenih otoka Krapinsko-zagorska županija je i u ovom izvještajnom
razdoblju nastavila aktivnosti sufinanciranja jedinica lokalne samouprave na uređenju istih sa
iznosom od 30.000,00 kn a za sanaciju divljih odlagališta jedinicama lokalne samouprave
županija je sufinancirala uklanjanje istih sa iznosom od 95.000,00 kn.
Postupanje sukladno obvezama propisanim Zakonom o zaštiti okoliša
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) Krapinskozagorska županija, odnosno ovaj upravni odjel je na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i
energetike organizirao i provodio javne rasprave i javna izlaganja u postupcima procjene
utjecaja zahvata na okoliš. U izvještajnom razdoblju provedena je 1 javna rasprava.
Nadalje, temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave u okviru njihovih postupaka
strateške procjene strategija razvoja kao i izmjena prostornih planova izdano je 4 mišljenja o
potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije na okoliš.
Sukladno zahtjevima pravnih, fizičkih osoba o potrebi ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoliš izdano je 4 mišljenja a iz nadležnosti za provedbu postupaka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš („Narodnenovine“ broj 61/14) po provedenom postupku ocjene o
potrebi procjene zahvata na okoliš izdano je jedno rješenje.
U izvještajnom razdoblju radilo se i na stručnim poslovima koji se odnose na poslove
prikupljanja i ažuriranja podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja,
prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš koji dostavlja 331 obveznik
dostave podataka u registar onečišćavanja okoliša, unosili se podaci u informacijski sustav
zaštite okoliša te surađivala sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.
Postupanje sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
provođena je provjera usklađenosti Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada, i to
proizvođača koji stvaraju 200 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj
lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije te su u izvještajnom razdoblju dostavljena i
obrađena 23 Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada.
Nadalje, sukladno odredbama istog zakona iz nadležnost rješavanja zahtjeva za izdavanje
dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom u izvještajnom razdoblju izdano je 2 akata
(dozvola, rješenja).
ZAŠTITA PRIRODE
Glavne aktivnosti se odnose na rad sa strankama odnosno rad po zahtjevima stranaka
vezano uz provedbu postupka ocjene zahvata za područje ekološke mreže te izdavanje
dopuštenja za obavljanje radnji ili zahvata na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti
prirode (NN 80/13).
U izvještajnom razdoblju provedena su 3 postupka prethodne ocjene zahvata za ekološku
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mrežu te je izdano jedno dopuštenje za obavljanje istraživanja na zaštićenom području.
Sukladno istom zakonu izdavani su posebni uvjeti za gradnju i potvrde o usklađenosti
glavnog projekta s izdanim uvjetima sukladno Zakonu o gradnji, te je u ovom periodu
postupljeno po 17 zahtjeva.

10. PROMOCIJA
PROMOCIJA I IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“
Krapinsko-zagorska županija kroz proteklih nekoliko godina provodi projekt „Bajka na
dlanu“ koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko-zagorske županije kao
jedinstvene prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja
i komunicirati Zagorje kao poželjno i privlačno odredište.
Stoga je nužna kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:
 kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postižemo prepoznatljivost
Zagorja sada već i izvan granica Hrvatske. Stalan rad na promoviranju kroz razna
oglašavanja putem medija , rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala kao što su
brošure, razni letci, turističke karte, info tabli, kuharica,
 kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski
štrukli, Bagremov med zagorskih brega,
 kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika
turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellnes&spa, tradiciju,
prirodna bogatstva i vrednote,
 putem manifestacija, izrade promotivnih materijala i promotivnih kampanja za sva
događanja u organizaciji KZŽ.

SVEČANO REDSTAVLJANJE ENCIKLOPEDIJE HRVATSKOGA ZAGORJA
U ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine, 19,00 sati u Hotelu Well, Terme Tuhelj održano je
svečano predstavljanje Enciklopedije Hrvatskoga zagorja, koja je nastala na poticaj i uz
potporu Krapinsko-zagorske županije, koja je prepoznala važnost i potrebu izdavanja ove
enciklopedije - PRVE U POVIJESTI o Hrvatskom zagorju. Svečano predstavljanje uveličali
su i naši zagorski akademski umjetnici, Josipa Lončar otpjevavši himnu , Adam Končić koji
je izveo recital - izvadak iz balade Petrice Kerempuha – Miroslava Krleže te Marija Borić sa
pjesmom Kak je liepe.
Hrvatsko zagorje, ma kako bilo omeđeno, nedvojbeno je područje s jasno izraženim
identitetom te po mnogim obilježjima poseban i jedinstven kraj. Zemljopisno, to je gusto
napučeno područje specifičnoga reljefa, obilježenoga mnogobrojnim gorama i goricama.
Jezično, srce je kajkavskoga govornog područja. Bogato je i spomeničko nasljeđe – zagorsko
crkveno graditeljstvo reprezentativno je za stilsko razdoblje baroka u cijeloj Hrvatskoj.
Povijesno pak, Zagorje je jedan od najpostojanijih dijelova Hrvatske. Za razliku od nekih
drugih hrvatskih regija, tijekom povijesti svojatanih i otuđivanih te politički odvojenih od

48

matice zemlje, Zagorje je bilo hrvatsko čak i u razdobljima kada je Hrvatska bila površinom
najmanja ili najmanje vidljiva na političkome zemljovidu.
Enciklopedija obuhvaća 1947 natuknica na približno 1000 stranica. Riječ je o sveobuhvatnom
djelu u nakladi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, koje ima obujam nekoliko opsežnih
monografskih izdanja, i to različite tematike.
Raspon obrađenih pojmova tematski se kreće od geologije i arheologije, obuhvaća
prirodoslovna obilježja regije, podatke o naseljima i stanovništvu, etnografska i jezikoslovna
obilježja, obavijesti o kulturnome stvaralaštvu i postignućima, bogatoj umjetničkoj i
spomeničkoj baštini, nakladništvu i prosvjeti, politici i gospodarstvu te seže sve do sporta i
zabave.
KAJKAVCI U LISINSKOM
Nedjelja, 19. ožujka 2017. godine
Pet kajkavskih županija, grad Zagreb i Radio Kaj, partnerski su organizirali najveći do sada
izložbeno-prodajni, turističko-gospodarski i kulturološki projekt Kajkavci u Lisinskom.
Sudjelovala su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i seoska domaćinstva s domaćim
kvalitetnim poljoprivrednim proizvodima. Ponudu su predstavile i turističke zajednice,
toplice, zdravstveni turizam, ciklo turizam, vinari, pčelari.. Naša županija predstavila je i
nezaobilazne manifestacije poput Babičnih kolača i štruklijade. Bilo je tamo i bučinog ulja,
vina, meda i dr. proizvoda a najmlađi su se mogli igrati s tradicijskim drvenim igračkama
koje je zaštitio UNESCO… Ovaj veliki projekt zajedništva partnerski su potpisali
gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, župani Krapinsko-zagorske Željko Kolar, Koprivničkokriževačke županije Darko Koren, Međimurske Matija Posavec, Varaždinske Predrag Štromar
i Zagrebačke Stjepan Kožić, te u ime organizatora direktor Radija Kaj Drago Gradečak. U
sklopu projekta organizirane su i modne revije Stubička baština u suradnji sa ŠUDUGO-m iz
Zaboka a na samom kraju održan je koncerta najljepših kajkavskih popevki.

RAZVOJ CIKLOTURIZMA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
Krapinsko-zagorska županija, uz odobrenu potporu Ministarstva turizma u iznosu od 350.000
HRK provodi projekt „Razvoj cikloturizma u Krapinsko-zagorskoj županiji“, kao četvrti
projekt vezan uz biciklistički turizam u KZŽ. Do sad je proveden projekt Mreža biciklistički
turističkih ruta KZŽ i Projekt RIDE&BIKE- prekogranične cikloturističke rute a u
provođenju je projekt pod nazivom Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj
RIDE & BIKE cikloturistčkoj ruti i projekt Razvoj cikloturizma na području KZŽ.
Ovim projektom planirana je izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma kao i Standarda i
pravilnika za razvoj cikloturizma u KZŽ koji će usvojiti svi ključni dionici na području
Krapinsko-zagorske županije. Ključno mjesto u Operativnom planu imaju infrastrukturni
projekti, odnosno trasiranje i obilježavanje na terenu prioritetnih biciklističkih ruta koje će biti
prepoznatljive i zbog kojih bi turisti trebali dolaziti i boraviti u kontinentalnom dijelu
Hrvatske.
Od strane Instituta u suglasnosti sa Županijom i ZARA-om predložene su tri glavne velike
rute – državnu rutu prvog reda br. 6 smjerom sjever – jug, državnu rutu drugog reda smjerom
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zapad – istok te kružnu županijsku rutu. Te bi rute trebale biti usklađene s važećom
hrvatskom zakonskom regulativom. U Planu se iznose i mjere vezane za obilježavanje i
unapređenje lokalnih ruta za rekreativne i touring bicikliste, ruta i pratećih sadržaja za
korisnike brdskih (MTB) bicikala te mjere vezane uz uređenje odmorišta i servisnih stanica za
cikloturiste. Sastavni dio Plana čine i mjere vezane uz razvoj smještajne ponude i
ugostiteljskih sadržaja za cikloturiste, informativnih i interpretativnih sadržaja, promocijskih
aktivnosti, dodatnih usluga za cikloturiste te edukacije iz područja cikloturizma, uključujući i
obrazovanje certificiranih biciklističkih vodiča i pratitelja. Zaključni dio dokumenta sadrži i
Plan implementacije s prijedlogom vremenskog okvira prioriteta.
Osim izrade Operativnog plana aktivnosti uključuju označavanje predloženih ruta,
postavljanje info tabli te dorada mobilne aplikacije Zagorjebike.
FOTO NATJEČAJ ZA NAJBOLJU FOTOGRAFIJU BAJKA NA DLANU U 2016.
GODINI.
Promocija, organizacija i kompletno provođenje foto natječaja Bajka na dlanu. Natječaj
otvoren je do 31. listopada 2017. godine. Nakon završetka foto natječaja dodjeljuju se
nagrade i organizira se izložba pristiglih radova.
Natjecati se mogu svi koji žele svojim umijećem fotografiranja što bolje prikazati Bajku na
dlanu kao temu ovog foto natječaja sa svim njezinim prirodnim ljepotama,tradicijskim
objektima, marljivim ljudima, kulturnom i prirodnom baštinom ali isto na natječaju
očekujemo i bajkovite urbane fotografije. Fotografija mora ostaviti dojam čarobnog i
bajkovitog kraja Krapinsko-zagorske županije na temelju kojih elemenata je izrađen logo
Zagorje. Tema fotografije „Bajka na dlanu“ omogućuje autorima/cama široki kreativni
izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Krapinsko-zagorske
županije. Nakon završetka foto natječaja tročlani stručni žiri će odabrati najbolje fotografije.
Nagrađene fotografije biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici KZŽ, u Zagorskom
listu i na internetskom portalu www.zagorje.com.
Svečana dodjela nagrada autorima/cama fotografija za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto održat će se
nakon što stručni žiri donese odluku o pobjednicima i to u hotelu Matija Gubec u Stubičkim
Toplicama . Nagrada za 1. mjesto po završetku foto natječaja je novčani iznos od 1.000,00
kuna i vikend aranžman za dvoje vikend aranžman za dvoje u Termama Tuhelj Hotel Well, za
2. mjesto nagrada u novčanom iznosu od 800,00 kuna i obiteljski ručak u jednom od
restorana u Zagorju i za 3. mjesto nagrada u novčanom iznosu od 500,00 kuna i obiteljska
ulaznica za bazene u jednim od zagorskih toplica.
Svrha Natječaja je fotografijom prikazati Zagorje - Bajku na dlanu kroz sva godišnja doba, te
promovirati Zagorje kao turističku destinaciju. Pristigle fotografije isključivo će se koristiti u
tu namjenu uz obavezan potpis autora fotografije. Isto tako autor fotografije i dalje koristi
svoju fotografiju.
BABIČINI KOLAČI
„Babičini kolači“, natjecanje zagorskih baka u pripremi autohtonih slastica po receptima što
su ih naslijedile od svojih majki, baka i prabaka, jedinstvena je manifestacija Krapinskozagorske županije kojom ona promiče vrijednosti žena, obitelji te živom čuva gastronomsku
tradiciju Zagorja. Ovogodišnja manifestacija “Babičini kolači”, koja se zbog lanjske pobjede
Nade Tučkar i njezinog pobjedničkog kolača torta “Šahovnica” održala u Donjoj Stubici,
okupila je ove godine 38 babica. Ove godine manifestacija se održala po 11. puta. Ovo je
jedna od zahtjevnijih manifestacija to se tiče i promotivnih materijale, promotivne kampanje
ali i same organizacije i konačno održavanje manifestacije. Svake je godine sve više
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posjetioca a isto tako svake je godine povećano praćenje od strane TV i radijskih kuća,
novina, gastro portala, gostovanja u emisijama HRT-a itd.
U subotu, 18. travnja 2017. godine u Donjoj Stubici održana je jedanaesta po redu
manifestacija „Babičini kolači“. Lentu zagorske “najbabice” ponijela je Ljubić Zdenkica iz
Oroslavja sa svojom tortom od cijelih jabuka. Uz priznanje za “kulinarsku najbabicu”
osvojila je i nagradu Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 2500 kuna. Drugo mjesto i
nagradu od 2000 kuna sa svojom tortom od oraha osvojila je Olga Hršak iz Petrovskog, dok
je treća s pečeno kuhanim kolačem na špagi bila Sanja Čačko iz Hrašćine i osvojila nagradu
od 1500 kuna. Nagradu u kategoriji “Izvorno zagorsko” za najljepšu tradicijsku zagorsku
narodnu nošnju, uređenje štanda, izvorne zagorske ukrase te za ukupni vizualni dojam te
također novčanu nagradu od 1500 kuna osvojila je baka Marija Bračević iz Petrovskog.
Manifestacija je svake godine sve prepoznatljivija ne samo u Zagorju već diljem Hrvatske.
„Babičini kolači“ oduvijek su odlično posjećeni, jedinstvena je to prilika da se uz bogat
kulturno-umjetnički program kuša nešto tradicionalno, autohtono, iz domaćih kuhinja.
Manifestacija je prerasla u veliko regionalno događanje a tome svjedoče i gosti iz Solina i
Slovenije koji su sudjelovali na. manifestaciji. Naime, svake godine je veliki interes iz cijele
Hrvatske a i šire za sudjelovanjem na manifestaciji no u natjecanju Babičinih kolača mogu
sudjelovati samo zagorske bake ali obzirom na interes u razmišljanju smo da uvedemo i
kategoriju gosti.
Završetkom manifestacije ovoj priči nije kraj . Naime, iza manifestacije izdajemo kuharicu
pod nazivom Babičini kolači u kojoj su sadržani svi recepti kolača kojima su se naše vrijedne
bake natjecale.
ŠTRUKLIJADA
Subota, 06. svibnja 2017. godine u Zlataru
Štruklijada je manifestacija Krapinsko-zagorske županije, koja se održava već devetu godinu
zaredom s ciljem promocije i zaštite tradicionalnog zagorskog jela - zagorskih štrukli.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dodijelilo je tradicionalnim domaćim štruklima
status nematerijalnog kulturnog dobra i upisani su u Registar zaštićenih kulturnih dobara
Hrvatske.
Sa željom zaštite zagorskih štrukli i njihovoj pripremi prema tradicionalnoj recepturi i načinu
pripremanja, Krapinsko-zagorska županija 2009. godine pokrenula
je manifestaciju
Štruklijada, manifestaciju kojoj je glavni cilj promocija te zaštita zagorskih štrukli. Rezultat
prvih konzultacija, ali i dokaz ozbiljnosti Županije vezan za zaštitu zagorskih štrukli jest i
zaštita naziva manifestacije 2011. godine verbalnim žigom.
Daljnja nastojanja da se zaštite, ne samo zagorski štrukli, već i ostali zagorski tradicionalni
proizvodi kao što su primjerice zagorski mlinci, dovela su i do osnivanja udruge Tradicija
Zagorja koja prema važećim zakonima i pravilnicima vezanim uz zaštitu prehrambenih
proizvoda posebnim oznakama kvalitete hrane (odnosno oznakama izvornosti, oznakama
zemljopisnog podrijetla te oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) može odnosno
mora biti podnositelj zahtjeva za registraciju oznake. Trenutno se nalazimo u fazi
pronalaženja najboljeg rješenja za zaštitu štrukli kako se ne bi ograničilo proizvođače štrukli i
ugostitelje te ograničila sama proizvodnja štrukli.
U subotu, 06. svibnja 2017. godine u Zlataru je održana 9. Štruklijada, jedinstvena
manifestacija Krapinsko–zagorske županije u pripremanju štrukli, zagorskog specijaliteta koji
ima oznaku zaštite nematerijalnog kulturnog dobra. Kolači i torte „Tri užitka“ iz Bedekovčine
pobjednici su ovogodišnje Štruklijade, drugo mjesto pripalo je Vili Zelenjak Ventek iz
Kumrovca, a treće tvrtki Zebrano iz Bedekovčine. O tituli naj – štrukli odlučila su istančana
nepca ocjenjivačkog suda u sastavu Ivica Štruml, direktor firme za savjetovanje u
ugostiteljstvu i hotelijerstvu Štruml d.o.o., ujedno predsjednik komisije, Božica Brkan, glavna
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urednica internetskog portala Oblizeki i Slavko Večerić, poznati zagorski kuhar. Popularna
manifestacija privukla je na zlatarski Trg slobode brojne posjetitelje, koji su mogli kupiti
zagorske štrukle po promotivnoj cijeni, uživati u kulturno – zabavnom programu KUD – a
Belec, Ansambla Zabok i TO KUD – a Mihovljan te nagradnim igrama, a zanimljiv je bio i
show u kojem su svoje kulinarske vještine odmjerili SŠ Zabok i Udruga žena iz Zlatara.
XVII. IZLOŽBU STOKE I XIX. IZLOŽBU KONJA
Na prostoru sajmišta u Zlataru 10. lipnja 2017 održana je XVII. izložbu stoke I XIX. izložbu
konja Krapinsko-zagorske županije. Organizatori izložbe su uz Krapinsko-zagorsku županiju,
Grad Zlatar, Hrvatska poljoprivredna agencija, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog
hladnokrvnjaka, Turistička zajednica KZŽ, Hrvatska
gospodarska komora – Županijska
komora Krapina, Savjetodavna služba, te stočarske i konjogojske udruge Krapinsko-zagorske
županije. Prije same izložbe održao se mimohod konjskih zaprega i jahaća a u suradnji sa
Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije birale su se i najoriginalnije zaprege.
11.
OPĆI I ZAJEDNIČKI POSLOVI
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove obavlja normativno-pravne, informacijskodokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za
potrebe županijskih tijela koji se odnose na:
- poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima
te
dužnosnika Županije,
- poslove obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva, poslove vezane uz
elementarne nepogode,
- poslove u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara,
- informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
- poslove vezane za informacijsku sigurnost,
- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda,
- poslove uredskog poslovanja i arhive,
- brigu o voznom parku i korištenju službenih automobila,
- poslove nabave i distribucije uredskog materijala,
- poslove vožnje župana i zamjenika župana,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske
skupštine ili župana.
1.
U okviru poslova u vezi s radnim odnosima službenika, namještenika i
dužnosnika Županije, izrađivani su pojedinačni upravni akti – rješenja kojima se odlučuje o
pravima i obvezama službenika i namještenika, a koja se odnose na prijem u službu,
raspored na radno mjesto, prestanak službe, produženje službe na određeno vrijeme, na
materijalna prava iz kolektivnog ugovora (povećanje koeficijenta zbog godina radnog staža,
pomoći), godišnje odmore, na plaćene dopuste sukladno odredbama kolektivnog ugovora (za
polaganje državnog stručnog ispita i zbog drugih okolnosti). Izrađivane su potvrde o trajanju
radnih odnosa i vrsti poslova za službenike kojima je prestala služba i za polaznike stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te su regulirane obveze iz propisa o
zdravstvenom i mirovinskom osiguranju. Povodom održanih lokalnih izbora, obavljani su
poslovi vezani za status dužnosnika.
Proveden je oglasni postupak prijma u službu na određeno vrijeme šestoro djelatnika
za poslove na legalizaciji nezakonito izgrađenih građevina u Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, za prijem na određeno vrijeme višeg referenta u Upravni
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odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i
postupak javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme referenta blagajnika u
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu. Za sjednicu Županijske skupštine
pripremljeno je Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko – zagorskoj županiji za
2016. godinu.
2.
U djelokrugu poslova civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), 13. veljače 2017. godine župan je, uz
suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje donio Smjernice za izradu procjena rizika
od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije koje se primjenjuju u postupima
izrade procjena rizika od velikih nesreća Krapinsko-zagorske županije i svih jedinica lokalne
samouprave s njenog područja.
Organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne
zaštite Republike Hrvatske te je tim povodom 2. ožujka u Pregradi održana svečana sjednica
Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije te prezentiran rad operativnih snaga
civilne zaštite. Predstavljena je i specijalna oprema nabavljena za potrebe profesionalnih
vatrogasnih postrojbi u vrijednosti 58.968,75 kuna.
17. svibnja održana je sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
vezano za obveze koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, a 20. lipnja župan je donio Odluku
o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 22/17.) s obzirom
da se isti imenuju nakon svakih lokalnih izbora.
Zaključen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina u 2017. godini te je u
razdoblju za koje se podnosi izvješće, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina
doznačeno 20.000,00 kuna.
Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje
djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini, Vatrogasnoj
zajednici Krapinsko-zagorske županije, u razdoblju za koje se podnosi izvješće doznačeno je
450.000,00 kuna te je u siječnju izvršena kontrola na licu mjesta vezano za namjensko
trošenje sredstava doznačenih u 2016. godini.
Za sjednice Županijske skupštine pripremljeni su materijali vezano za Godišnje
financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za
2016. godinu, I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinskozagorske županije za 2017. godinu te Izvješće o stanju zaštite od požara na području
Krapinsko – zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.
Započete su aktivnosti na prikupljanju podataka vezano za izradu Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-zagorske županije i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-zagorske županije koja je ugovorena u lipnju.
14. ožujka proveden je inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu povodom
kojeg nisu evidentirane nepravilnosti.
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Savjetnica za poslove obrane sudjelovala je na osposobljavanju sudionika i
operativnih snaga sustava civilne zaštite za međunarodne operacije civilne zaštite u
organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje koje je održano 29. i 30. svibnja u
Zagrebu, u radu Skupštine Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od
katastrofa 10. travnja u Osijeku te je prisustvovala Zagrebačkom forumu o urbanoj sigurnosti
18. i 19. svibnja u Zagrebu.
Izrađeno je Izvješće o utrošku pomoći dodijeljene za ublažavanje posljedica od
elementarne nepogode mraz iz travnja 2016. godine, a koja je dodijeljena jedinicama lokalne
samouprave na području Krapinsko-zagorske županije te obavljani poslovi vezano za
proglašenje elementarne nepogode tuče na području Općine Novi Golubovec koju je župan
proglasio Odlukom o proglašenju elementarne nepogode – tuča za područje Općine Novi
Golubovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 23/17.) dana 30. lipnja
2017. godine.
3. U sklopu informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela obavljane su
aktivnosti vezane za objave na službenoj web stranici Županije - registar ugovora i akte
župana, izvješće o donacijama i potporama, pozivi za uvid u spise predmeta Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, dodavani su video sadržaji na you tube kanal
i administrirani službeni newsletter i mailing liste. Redovno se vršilo ažuriranje i održavanje
interne web stranice Županije.
Održavana su računala, server, tableti i ostala računalna oprema i računalne mreže te
je izvršena tehnička priprema tablet uređaja za nove korisnike – novi saziv Županijske
skupštine. Pripremljen je i proveden postupak nabave računala i računalne opreme u
vrijednosti od 52.780,74 kune.
Održavane su baze podataka za analitiku računa za telefonske usluge, potrošnju
goriva te potrošnju cestarine.
Ažurirana je i nadograđena web stranica vezana za udomiteljstvo, a nadograđene web
stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Krapinsko-zagorske županije, Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije i Zavoda za hitnu
medicinu Krapinsko-zagorske županije
Poslovi na održavanju računalne opreme i upravljanju mrežom obavljani su i za
potrebe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinskozagorske županije, Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Turističke
zajednice Krapinsko-zagorske županije, Zagorske razvojne agencije d.o.o. i Krapinskozagorskog aerodroma d.o.o..
Obavljani su i poslovi vezano za nabavu multimedijalne opreme i aplikacija za
potrebe Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije vezano za opremanje Turističkog
informativnog centra tj. - savjetnik za informatiku sudjelovao je u radu Povjerenstva za
implementaciju interaktivnog multimedijskog rješenja u prostoru Centra za posjetitelje
Zagorje u Svetom Križu Začretju.
Programiran je i administriran sustav e-prijava vezano za „Javni poziv za predlaganje
projekata za program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu“ te administrirana on line
anketa („Volonter i volonterska akcija godine).
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Izrađivani su tiskani i multimedijski promotivni materijali vezani za djelatnost
Županije.
Obavljani su poslovi vezani za nabavu, konfiguriranje i otklanjanje teškoća u radu
mobilnih uređaja te je pružana informatička podrška pri izradi i održavanju prezentacija na
sjednicama Županijske skupštine, odborima, radionicama i sastancima.
Pružana je pomoć u radu u aplikacijama službenicima svih upravnih odjela, pomoć
korisnicima sustava e-dozvola, obavljani poslovi administriranja servera i kontrole sustava
za izradu sigurnosnih kopija baza podataka. Redovno je obavljano arhiviranje na optičke
medije, izrađivane su sigurnosne kopije baza podataka, dokumenata i elektroničke pošte.
Pripremljeni su i otpremani materijali u elektroničkom obliku za sjednice Županijske
skupštine i odbore.
Djelatnici koji obavljaju informatičke poslove sudjelovali su u provedbi postupaka
testiranja kandidata prilikom prijema u službu te obavljaju i poslove tehničara na projektu „e
škole“.
Županijske institucije i jedinice lokalne samouprave redovito se obavještavalo o
potencijalnim sigurnosnim ugrozama informacijskih sustava (npr. ransomware).
4. Poslovi uredskog poslovanja i arhive – u izvještajnom razdoblju, kroz
sustav uredskog poslovanja (obuhvaća Krapinu i druga mjesta rada), ukupno je otvoreno
3948 predmeta (2541 neupravnih, 1370 predmeta upravnog postupka prvog stupnja i 37
predmeta drugog stupnja) s napomenom da se, od 1. siječnja 2015. godine gotovo svi
predmeti koji se odnose na graditeljstvo urudžbiraju i putem sustava e-dozvola koji je
uspostavljen od strane nadležnog ministarstva.
Poslovi prijma, razvrstavanja i otpreme pošte, osim za Županiju, obavljaju se i za
Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.
U promatranom razdoblju, otpremljeno je ukupno 9.375 pošiljaka putem pošte i 101
putem dostavne knjige za mjesto.
Djelatnice Upravnog odjela vrše i postavljanje pismena na oglasnu ploču u Krapini.
U okviru poslova pismohrane u aplikaciji uredskog poslovanja arhivirano je ukupno
2.115 predmeta (1353 neupravnih, 686 predmeta upravnog postupka prvog stupnja i 76
predmeta drugog stupnja), a u arhivskoj knjizi 923 predmeta.
5. Ostali poslovi i projekti
Ostali poslovi koji obuhvaćaju vožnju župana, zamjenika župana, a po potrebi i
službenika, te brigu o službenim automobilima obavljaju se kontinuirano kao i poslovi
vezani za tekuće i investicijsko održavanje zgrade.
Na mjesečnoj bazi (a prema potrebi i unutar redovnih razdoblja nabave) vrše se
poslovi prikupljanja potreba za nabavom uredskog materijala i higijenskih potrepština putem
interne aplikacije, isto se nabavlja te distribuira na sva mjesta rada.
Kontinuirano se koordinira rad vanjskog pružatelja usluge čišćenja službenih
prostorija.
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Djelatnici Upravnog odjela sudjelovali su u pripremi i provođenju postupaka javne i
nabave bagatelne vrijednosti.
Tijekom izvještajnog razdoblja, pročelnica Upravnog odjela aktivno je sudjelovala u
provedbi projekta „Baltazar 3“ i pripremnim aktivnostima za projekt „Baltazar 4“ na
poslovima koordinatorice rada pomoćnika u nastavi te u radu Projektnog tima Projekta
„Zalogajček“.
Za sjednicu Županijske skupštine koja je održana u mjesecu travnju pripremljena je
točka vezano za odobravanje izmjene Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća
„Službeni glasnik Županije Krapinsko zagorske“ d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim
društvima.
Redovno se prosljeđuju podaci zamjenicima župana, resorsnim pročelnicima i
ostalim dionicima vezano za „e-savjetovanja“ sukladno području interesa, o trenutno
otvorenim javnim savjetovanjima u postupku donošenja propisa na državnoj razini.
Gotovo svakodnevno, pruža se pravna pomoć službenicima drugih upravnih odjela i
ustanovama kojih je Županija osnivač.
POSLOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
U dijelu koji se tiče odnosa župana i Županijske skupštine, u razdoblju siječanj-lipanj
2017. godine održane su četiri sjednice Županijske skupštine sa ukupno 51 točkom dnevnog
reda, kojih je predlagatelj bio župan.
Tako je u tom razdoblju Županijska skupština, na prijedlog župana, sukladno Planu
rada Županijske skupštine za 2017. godinu, usvojila polugodišnje izvješće o radu župana za
razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine, odobrila kreditno zaduženje Županije za investicije
izgradnje objekta područne osnovne škole u Martinišću i dovršenje sportske dvorane u
Đurmancu, donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti Županije za razdoblje 2016.2019.g., donijela Odluku o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i
drugih protupravnih radnji te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na
području Županije. Prihvaćeno je Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinskozagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Županije za 2016. g., Izvješće o radu Službeničkog suda u Županiji za
2016.g. i Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Županije za
2016.g. Na zadnjoj sjednici u mandatu 2013.-2017.g Županijska skupština usvojila je
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2016.g., donijela I. izmjene Proračuna
Županije za 2017. godinu te dala suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i I. izmjene Financijskog plana Županijske
uprave za ceste za 2017. godinu. Na istoj je sjednici usvojen Master plan razvoja turizma
Županije za razdoblje 2016.-2025.g.. Donijet je Program zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske
županije. Prihvaćena su izvješća za 2016. godinu: Županijske uprave za ceste, Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova (2012.-2016.), Županijskog savjeta mladih te Izvješće
o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe. Na znanje je primljena Informacija
Policijske uprave krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Županije u
2016.g. i Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za 2016. godinu.
Skupština je donijela Odluku o dodjeli priznanja Županije, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke
12.
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o osnivanju Županijske uprave za ceste te Odluku o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i
imenovanju mrtvozornika.
Nakon konstituiranja Županijske skupštine u novim sazivu, na prvoj radnoj sjednici
Skupština je, na prijedlog župana, razmotrila i usvojila Godišnje financijsko izvješće i
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Županije za 2016.g., I. izmjene i dopune Financijskog
plana Vatrogasne zajednice za 2017.g., Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za
2016. godinu (Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu, Opće bolnice Zabok i bolnice
hrvatskih veterana, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Zavoda za javno zdravstvo i
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije), zatim Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.
godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Izvješće o radu za
2016.godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća
jedinica lokalne samouprave za 2016.g. Skupština je na istoj sjednici dala suglasnost na II.
izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017.g., donijela Odluku o
financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2017. g. i Pravilnik o provedbi
jednostavne nabave robe, radova i usluga.
Župan redovito, sukladno Zakonu o proračunu, dostavlja Skupštini izvješća o utrošku
proračunske zalihe. U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće Skupština je prihvatila utrošak
proračunske zalihe za razdoblje siječanj-svibanj 2017.g.
U skladu s Poslovnikom Županijske skupštine, prije svake sjednice Županijske
skupštine, a radi pripreme sjednice, održana je Koordinacija članova/članica Skupštine koju
čine predsjednica i potpredsjednici Skupštine te predsjednici Klubova članova Skupštine. U
navedenom razdoblju održana su dva sastanka Koordinacije na kojima je župan obrazložio
predložene teme 23. i 24. sjednice Županijske skupštine.
Nadalje, u pripremi sjednica Županijske skupštine u navedenom razdoblju održano je
ukupno 15 sjednica radnih tijela Županijske skupštine uz prisustvo župana/zamjenika župana.
Tako je Odbor za izbor i imenovanja održao jednu sjednicu, Odbor za financije i proračun tri
sjednice, Odbor za gospodarstvo dvije sjednice, Odbor za društvene djelatnosti tri sjednice,
Odbor za komunalne djelatnosti jednu sjednicu, Odbor za promet i veze dvije sjednice, Odbor
za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje jednu sjednicu,
Mandatno povjerenstvo jednu sjednicu i Povjerenstvo za priznanja jednu sjednicu. Na istim je
sjednicama raspravljeno ukupno 46 točaka dnevnog reda.
Župan je također odgovorio na pitanja članica/članova Županijske skupštine
postavljena na 23., 24 i 2. sjednici Županijske skupštine u okviru „Aktualnog sata“.
U dijelu koji se odnosi na rad III. saziva Županijskog savjeta mladih – održane su tri
sjednice Savjeta mladih uz sudjelovanje župana/zamjenice župana. Zaključci s 9. sjednice
Savjeta mladih na temu „Učinkovito gospodarenje otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji“
dostavljeni su Županijskoj skupštini u materijalima za 24. sjednicu.

13.
POSLOVI UNUTARNJE REVIZIJE
Aktivnosti Službe za unutarnje reviziju:
 Ažuriranje baze danih preporuka
 Provođenje pripremnih aktivnosti za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti te aktivno
sudjelovanje u izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika Županije
 Provođenje aktivnosti i savjetovanje u izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika
proračunskih korisnika Krapinsko – zagorske županije, trgovačkih društava i ostalih
pravnih osoba iz nadležnosti Krapinsko – zagorske županije
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Edukacija na temu sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru vezano uz promjene u
zakonodavnim okvirima sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru za čelnike,
pročelnike te čelnike proračunskih korisnika, trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
iz nadležnosti Krapinsko – zagorske županije
Ažuriranje internih akata djelokruga unutarnje revizije – Pravilnik o unutarnjoj reviziji u
Krapinsko-zagorskoj županiji
Izrada izvješća o radu unutarnje revizije za potrebe vanjskih korisnika te čelnika
Provođenje unutarnjih revizija u okviru Godišnjeg plana rada unutarnje revizije

1.

Revizija namjenskog trošenja sredstava sufinanciranja Veleučilišta Hrvatsko zagorje,
Krapina. Ista revizija obavljena je temeljem Sporazuma o provođenju revizije poslovanja
Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, dostavi sažetka konačnih revizorskih izvješća i
objedinjenog revizijskog izvješća koji je sklopljen sa gradom Krapina

2.

Revizija procesa izrade plana nabave kod osnovnoškolskih ustanova nad
Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava.





kojima

Ažuriranje podataka u Registru ovlaštenih unutarnjih revizora pri Središnjoj
harmonizacijskoj jedinici
Aktivno sudjelovanju u radu radne skupine unutarnjih revizora Zajednice županija
Sudjelovanje na radnim sastancima unutarnjih revizora u Ministarstvu financija
Savjetovanje čelnika i ostalih proračunskih korisnika kao tekući poslovi

ŽUPAN
Željko Kolar
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