REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 020-01/18-01/10
URBROJ: 2140/01-02-18-1
Krapina, 5. rujna 2018.

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, 26/13pročišćeni tekst i 13/18), podnosim Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU ŽUPANA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

1

1. URED ŽUPANA
a) Protokolarne i druge aktivnosti župana i zamjenika župana (1. siječnja –
30. lipnja 2018. 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 2018.
02. siječnja – posjet prvim rodiljama u novoj godini u OB Zabok (župan Željko Kolar i
zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
04. siječnja – U Krapini je otvorena 23. Zimska škola informatike (zamjenica župana Jasna
Petek)
05. siječnja – Prijem za prvaka svijeta u pro savate boksu Luku Leškovića, predsjednika Savate
Kluba Stubica Srećka Zniku i ostale borce iz ovog kluba koji su ostvarili velike uspjehe na
svjetskim, europskim i međunarodnim natjecanjima (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna
Petek)
07. siječnja - U Osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom otvorena je 12.
Županijska izložba jaslica i anđela (zamjenica župana Jasna Petek)
08. siječnja - Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije održao je u Sv. Križu Začretju 13.
sjednicu trećeg saziva (zamjenica župana Jasna Petek)
10. siječnja – U Krapini je održan sastanak Nadzornog odbora i projektnog tima projekta
Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar i zamjenici
Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
10. siječnja – U Krapini je održana svečanost zatvaranja 23. Zimske škole informatike (župan
Željko Kolar)
11. siječnja - Delegacija Krapinsko-zagorske županije posjetila je Istarsku županiju te u
prostorijama Grada Pule održala radni sastanak na kojem je najavljeno da će manifestacija 100%
ZAGORSKO ove godine biti održana i u Istarskoj županiji (župan Željko Kolar)
13. siječnja – U Zaboku je održana svečana dodjela studentskih stipendija Krapinsko-zagorske
županije (zamjenica župana Jasna Petek)
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14. siječnja – Održana je godišnja skupština Županijske udruge uzgajivača konja Krapina (župan
Željko Kolar i zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
14. siječnja - Hrvatska udruga Muži zagorskog srca i Zaklada hrvatskog državnog zavjeta su u
Velikom Trgovišću organizirali obilježavanje 26. obljetnice Međunarodnog priznanja Republike
Hrvatske (zamjenica župana Jasna Petek)
16. siječnja - Krapinsko-zagorsku županiju je posjetio ministar zaštite okoliša i energetike
Tomislav Ćorić (župan Željko Kolar i zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
17. siječnja - Terme Jezerčica najavile su na konferenciji za medije nove investicije, ukupne
vrijednosti 48 milijuna kuna – gradnja kampa, proširenje Hotela te vodenog parka, restorana i
wellness centra (župan Željko Kolar)
17. siječnja – Održana je sjednic Vijeća roditelja Osnovne škole Đurmanec na kojoj su
predstavljeni detalji predstojećih investicija Krapinsko-zagorske županije u završetak sportske
dvorane osnovne škole te energetsku obnovu same škole (župan Željko Kolar)
17. siječnja – U Gradskoj knjižnici Krapina otvorena je izložba Ruska emigracija u kontekstu
razvoja Hrvatske znanosti i kulture (zamjenica župana Jasna Petek)
18. siječnja - U prostorijama Općine Brdovec je održan sastanak na temu prijevoza putnika i
upravljanje istim na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske
županije (župan Željko Kolar)
19. siječnja - U Krapini su predstavljeni turistički rezultati na području Krapinsko-zagorske
županije za 2017. godinu (župan Željko Kolar)
22. siječnja - U prostorijama Općine Zlatar Bistrica je održano potpisivanje ugovora o
sufinanciranju gradnje sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica (župan Željko Kolar)
22. siječnja - U prostorijama općine Bedekovčina je održano potpisivanje ugovora o županijskoj
financijskoj potpori izgradnji crkvi u Poznanovcu i Stubičkim Toplicama (župan Željko Kolar)
23. siječnja - U dvorani Srednje škole Bedekovčina održana je informativna radionica o
natječajima za financiranje rada udruga (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
24. siječnja - Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović započela je trodnevni
boravak u Krapinsko-zagorskoj županiji. Predsjednica je, nakon svečanosti dizanja zastave, u
Pučkom otvorenom učilištu u Krapini i privremenom Uredu u zgradi županije održala radne
sastanke s predstavnicima Županije, saborskim zastupnicima, među kojima je bio i
potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić, te gradonačelnicima i načelnicima, s
predstavnicima udruga hrvatskih branitelja, s članovima Društva za kajkavsko kulturno
stvaralaštvo Krapina, s dekanom Veleučilišta „Hrvatsko zagorje“ te građanima i predstavnicima
različitih udruga s područja Županije. Istog dana Predsjednica je posjetila i Osnovnu školu
„August Cesarec“, u Krapini, gdje je u nastavku projekta „Hrvatska čita“ zajedno s djecom čitala
ulomke iz djela Ante Kovačića „U registraturi“. Zatim je posjetila tvrtku „Jedinstvo Krapina“
d.o.o., a potom se uputila u Zaboku odati počast poginulim policajcima ispred Policijske uprave
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Krapinsko-zagorske te u obilazak gradilišta nove područne škole u Martinišću, čiju gradnju
financira Krapinsko – zagorska županija. (župan Željko Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko
Ferek - Jambrek)
25. siječnja – Drugi dan boravka predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović u Krapinsko –
započet je posjetom rodnoj kući prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Velikom
Trgovišću. Nakon toga uslijedio je obilazak tvrtke Predionica u Klanjcu, polaganje vijenca i
paljenje svijeće kod spomenika hrvatskoj himni u Zelenjaku. Potom je održan sastanak s
gospodarstvenicima i obrtnicima Krapinsko-zagorske županije u Humu na Sutli, nakon kojeg je
uslijedio posjet tvrtkama „Kotka“ d.d. i „Presečki grupa“ d.o.o. u Krapini. Isto tako, u Krapini je
Predsjednica nazočila potpisivanju Ugovora o darivanju državne imovine (odnosi se na pitanje
dvorca Stubički Golubovec) Krapinsko-zagorskoj županiji kojeg su potpisali ministar državne
imovine Goran Marić i župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar. Prilikom boravka u
Krapinskim Toplicama, Predsjednica je obišla Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice gdje je razgovarala s turističkim djelatnicima, posjetila Centar za odgoj i
obrazovanje te obišla vodeni park Aquae Vivae.
26. siječnja - Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je treći dan boravka u Krapinsko-zagorskoj
županiji započela u Gornjoj Stubici gdje je položila cvijeće kod spomenika heroju Domovinskog
rata Rudolfu Perešinu te prisustvovala potpisivanju ugovora o donaciji 150.000 kuna iz
županijskog proračuna za izgradnju Spomen hiže Rudolfa Perešina. Ugovor su potpisali župan
KZŽ Željko Kolar i predsjednik Društva Rudolf Perešin Ivan Levak, uz nazočnost i Ljerke
Perešin i načelnika Gornje Stubice Jasmina Krizmanića. U Mariji Bistrici je održan susret
predstavnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović je u Bedekovčini posjetila poljoprivredni poligon
Srednje škole Bedekovčina te u samoj školi sudjelovala u razgovoru s profesorima i učenicima
na temu strukovnog obrazovanja i centra kompetentnosti. Predsjednica je posljednjeg dana
posjeta obišla i tvrtku Frassinox Božić d.o.o. u Donjoj Stubici, gostovala na Radiju Kaj, posjetila
Konjščinu gdje se u Dječjem vrtiću družila s građanima te Mihovljan gdje je u Društvenom
domu priređen prigodni program. Predsjednica RH je posljednji dan svog posjeta Krapinskozagorskoj županiji završila obilaskom Muzeja krapinskih neandertalaca, na početku ovogodišnje
manifestacije Noć muzeja.
26. siječnja - Održana je 13. „Noć muzeja“, čija je ovogodišnja tema bila “Muzeji i sport“. U
Gradskoj galeriji u Zaboku posjetitelji su mogli razgledati izložbu pehara, priznanja, članaka te
raznih drugih predmeta koji govore o povijesnim uspjesima zabočkog sporta (župan Željko
Kolar)
27. siječnja - Održana je redovna godišnja skupština DVD-a Desinić (zamjenik župana Anđelko
Ferek - Jambrek)
27. siječnja - U prostorijama Općine Kumrovec
godišnjicu djelovanja (župan Željko Kolar)

DND Kumrovec obilježilo je dvadesetu

28. siječnja - U Donjoj Stubici održana je pretpremijera dokumentarnog filma HRT-a ”Buna
traje” (župan Željko Kolar)
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28. siječnja - U Krapini je održana humanitarna futsal utakmica između MNK Jesenje i MNK
Futsal Dinamo (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
30. siječnja - U Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku održana je informativna radionica
vezana uz 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 (zamjenica župana Jasna Petek)
31. siječnja - U OŠ Franje Horvata Kiša u Loboru održano je županijsko natjecanje iz
vjeruonauka (zamjenica župana Jasna Petek)
Veljača 2018.
01. veljače - u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini otvorena je izložba slika
Ljepote Hrvatskog zagorja (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
01. veljače - U Gradskoj knjižnici Krapina održano je predstavljanje knjige Šest milimetra,
autorice Josipe Pavičić Berardini (zamjenica župana Jasna Petek)
02. veljače - Na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini održana je javna akcija Zagrli za rijetke bolesti, s
ciljem podizanja javne svijesti o rijetkim bolestima (zamjenica župana Jasna Petek)
03. veljače - U vatrogasnom domu u Klanjcu održana je 130. redovna izvještajna skupština
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klanjec (župan Željko Kolar)
05. veljače - U Krapini su potpisani ugovori o sufinanciranju rada Zavoda za hitnu medicinu
KZŽ (2,5 milijuna kuna) i Društva Crvenog križa KZŽ (390 tisuća kuna) (župan Željko Kolar i
zamjenica župana Jasna Petek)
05. veljače - U Krapinskim Toplicama održana je radionica “Silk Road Tourism Workshop”,
koju je organizirala Kinesko – jugoistočno europska poslovna asocijacija (CSEBA), u suradnji s
Ministarstvom turizma RH, Hrvatskom turističkom zajednicom, Općinom Krapinske Toplice i
međunarodnom udrugom “Putevima Marca Pola” (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
05. veljače - U Uredu župana Krapinsko-zagorske županije održan je inicijalni sastanak oko
organizacije 23. Croatia World Cupa – natjecanja u gađanju samostrelom, od 15. do 17. lipnja u
Velikom Trgovišću (župan Željko Kolar)
06. veljače - Posjet poznatom hrvatskom slikaru Zorislavu Drempetiću Hrčiću u njegovom domu
u Donjoj Stubici (župan Željko Kolar)
07. veljače - U prostorijama Udruge Zagorje vu srcu u Zagrebu održana je konferencija za
medije na kojoj je najavljena manifestacija „Seljačka buna 1573 - Bitka kod Stubice“ (župan
Željko Kolar)
08. veljače - Svečano otvorenje 11. smotre Dani e-medica u Termama Tuhelj (zamjenica župana
Jasna Petek)
08. veljače – Održan je inicijalni sastanak na temu gradnje srednje glazbene škole u Mariji

5

Bistrici (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
09. veljače - U Krapini su potpisani ugovori o sufinanciranju rada Vatrogasne zajednice
Krapinsko – zagorske županije i Hrvatske Gorske službe spašavanja – stanice Krapina (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
09. veljače - U Krapini je održano potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade projektne
dokumentacije za projekte razvoja širokopojasnog interneta na području Krapinsko-zagorske
županije (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
09. veljače - U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici otvorena je izložba „Franjo Tahy i
Tahyev grad u Donjoj Stubici“ (zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
09. veljače - U prostorijama vatrogasnog doma u Donjoj Stubici održan je Izvještajno-izborni
sabor udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Krapinsko-zagorske
županije (zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
09. veljače - U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini održan je sastanak župana
Željka Kolara i gradonačelnika i načelnika s područja Krapinsko-zagorske županije (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
09. veljače - U Zaboku je održana godišnja skupština Zagorske udruge uzgajivača konja (župan
Željko Kolar)
09. veljače - U Krapini je održana godišnja skupština Udruge ratnih veterana 2GBR. Gromovi,
podružnice Krapinsko - zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
10. veljače - Tradicionalna manifestacija “Seljačka buna – Bitka kod Stubice”, kojom se
obilježava obljetnica Velike seljačke bune iz 1573. godine, uprizorena je po 10. jubilarni puta u
Donjoj Stubici (župan Željko Kolar)
10. veljače - U Humu na Sutli održan je 15. Mali županijski fašnik (zamjenik Anđelko Ferek Jambrek)
10. veljače – Održana je izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihanović
Gredice (župan Željko Kolar)
12. veljače - U Krapini su potpisani ugovori s udrugama koje su ostvarile pravo na sredstva iz
županijskog proračuna, iz resora kulture, sporta i tehničke kulture (župan Željko Kolar i
zamjenica Jasna Petek)
12. veljače - U Krapini je obilježen Dan 112, jedinstvenog europskog broja za hitne službe
(župan Željko Kolar)
12. veljače - U sklopu obilježavanja Svjetskog dana bolesnika bio je organiziran posjet
novouređenom Centru za koordinaciju palijativne skrbi u prostoru Doma zdravlja KZŽ u
Oroslavju (zamjenica župana Jasna Petek)
13. veljače - U Zaboku je održana završnica projekta Udruge veterana specijalne policije
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Domovinskog rata Barun Promicanje istine o Domovinskom ratu za 2017. godinu te otvorenje
izložbe i svečana dodjela nagrada i zahvalnica autorima pristiglih radova na likovno-literarni
natječaj na temu Domovinskog rata (župan Željko Kolar)
14. veljače – U Zagrebu je održan radni Sastanak sa ministrom Uprave Lovrom Kuščevićem
(župan Željko Kolar i predstojnica UDU KZŽ Silvija Profeta Fabijančić)
15. veljače - Održan je sastanak projektnog tima za projekt Poslovno-tehnološki inkubator
Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
15. veljače - U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice predstavljena
je knjiga “Kad srce zaboli: priručnik za bolesnike (i one koji to ne žele postati)”, autora Nenada
Lakušića (zamjenica župana Jasna Petek)
15. veljače - U prostorima Krapinsko-zagorske županije održana je 1. sjednica Odbora za
sigurnost u prometu u novom sazivu (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
16. veljače – U Krapini je održana županijska smotra Lidrano 2018. (župan Željko Kolar)
17. veljače - Povodom Međunarodnog dana operacijskih sestara, održan je Dan otvorenih vrata
operacijskog odjela OB Zabok (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
17. veljače - U Zelenjaku je obilježen Dan obrtnika Međuopćinskog udruženja obrtnika Klanjec
(župan Željko Kolar)
19. veljače - U Krapini su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori
KZŽ i HGK Županijskoj komori Krapina u ukupnom iznosu od pola milijuna kuna (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
20. veljače - U dvorani osnovne škole u Loboru održano je snimanje popularne HRT-ove emisije
"Lijepom našom" (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
22. veljače – U Zagrebu je održana konferencija Iskustva Poljske u pregovaračkim procesima i
važnost regionalnih operativnih programa za razvoj regija, u organizaciji Hrvatske zajednice
županija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek)
22. veljače – U Zaboku je održana uvodna konferencija 9,3 milijuna kuna vrijednog projekta
"MIPOS - MI POmažemo Starijima" (zamjenica župana Jasna Petek)
22. veljače – U Zaboku je u sklopu Tjedna psihologije održano predavanje psihologa Tomislava
Vincelja „Psihologija sreće – što nam treba za sretan život“ (zamjenica župana Jasna Petek)
23. veljače - U Zaboku je održana konferencija za medije na temu županijskog priznanja
"VOLONTER/KA GODINE", koje od 2016. godine dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija, u
suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
23. veljače - U Zaboku je održano otvorenje 12. Zimske škole Crvenog križa, u organizaciji
Gradskog društva Crvenog križa Zabok (zamjenica Jasna Petek)
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23. veljače – u Krapini je održan sastanak stručnih suradnika u školama s područja Krapinskozagorske županije sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s temom Profesionalno
usmjeravanje učenika u školskoj godini 2017./2018 (zamjenica župana Jasna Petek)
23. veljače - U petak, 23. veljače 2018. godine u Pregradi je održana 2. Glazbena olimpijada
(zamjenica župana Jasna Petek)
24. veljače - U Pregradi je održana godišnja skupština Udruge Kostelska pištola - Keglevićeva
straža (župan Željko Kolar)
24. veljače - U Krapini je održan 8. Memorijal Ivica Švaljek, međunarodni stolnoteniski turnir
(zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
24. veljače – U Zaboku je održana 22. Smotra dječjeg folklora Krapinsko-zagorske županije
(zamjenica župana Jasna Petek)
24. veljače - U Muzeju Žitnica u Svetom Križu Začretju održana je večer ljubavne poezije, pod
nazivom „Kreni prema meni“ (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
26. veljače - U prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Pregradi
održana je primopredaja medicinske opreme vrijedne 70.000 kuna, koju je Zavodu za hitnu
medicinu doniralo pet tvrtki s područja Općine Hum na Sutli (zamjenica župana Jasna Petek)
26. veljače - U Energetskom centru Bračak održana je konferencija za medije na kojoj su
predstavljeni rezultati 10-godišnje suradnje Krapinsko-zagorske županije i Regionalne
energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) (župan Željko Kolar)
28. veljače - Ured predsjednice Republike Hrvatske organizirao je okrugli stol pod nazivom „Biti
mlad i živjeti u Hrvatskoj bez nasilja“, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog
nasilja, odnosno Dana ružičastih majica koji se obilježava zadnju srijedu u veljači (župan Željko
Kolar)
Ožujak 2018.
01. ožujka - U Donjoj Stubici je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne
zaštite Republike Hrvatske, održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko —
zagorske županije (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
01. ožujka – U Krapini je održana 2. sjednica Koordinacijskog odbora projekta „Krapinskozagorska županija-prijatelj djece“ (zamjenica župana Jasna Petek)
01. ožujka - Obilazak područja Općine Lobor na kojima su zimske službe ulagale velike napore
kako bi od snijega očistile puteve koji vode do naseljenih kuća na teže dostupnim mjestima
(župan Željko Kolar)
02. ožujka - Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije održao je svoju 15.
sjednicu (zamjenica župana Jasna Petek)
02. ožujka - U Krapini je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljene 2,6 milijuna
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kuna vrijedne županijske mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
02. ožujka - U Krapini je predstavljena monografija “Autobusni kolodvori u Hrvatskoj”
(zamjenica župana Jasna Petek)
03. ožujka - održano je 7. izdanje Rally-a Kumrovec (župan Željko Kolar)
03. ožujka - u Pregradi je održana godišnja skupština Udruženja obrtnika Pregrada, Hum na Sutli
i Desinić, koje ove godine slavilo 40. obljetnicu postojanja (župan Željko Kolar)
03. ožujka - U novoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici održan je tradicionalni, 48. po redu
stolnoteniski Kup Stubica (zamjenica župana Jasna Petek)
03. ožujka - održana je godišnja skupština Udruge invalida Donja Stubica (zamjenica župana
Jasna Petek)
03. ožujka - U Spomen školi dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću predstavljeno je 4.
izdanje knjige Stjepana Adanića Razmjene ratnih zarobljenika 1991. godine – Vrijeme hrabrosti
i ponosa (zamjenica župana Jasna Petek)
03. ožujka - U restoranu Zagi u Oroslavju održana je redovna godišnja skupština Udruge
hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske
županije (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
03. ožujka – U Zaboku je održan 5. Međunarodni kickboxing kup Zabok 2018. (zamjenik župana
Anđelko Ferek - Jambrek)
03. ožujka - u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana održan je poslijediplomski tečaj
Bolnica prijatelj djece - dojenje u zajednici - Županija prijatelj majki i djece (zamjenica župana
Jasna Petek)
05. ožujka - U Zagrebu je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen izložbenoprodajni, turističko-gospodarski, poljoprivredni i kulturološki susret „Kajkavci u Lisinskom“
(župan Željko Kolar)
05. ožujka – U OŠ August Cesarec započeo je ovogodišnji ciklus predstavljanja deficitarnih
zanimanja i srednjoškolskih programa učenicima 7. i 8. razreda u svim zagorskim osnovnim
školama (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
06. ožujka – Održana je 7. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar
i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek – Jambrek)
07. ožujka - Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u Krapini je uručio
Odluke o financiranju 5 projekata energetske obnove na području Krapinsko – zagorske
županije, za koje je osigurano preko 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz Poziv 4C14
(župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
08. ožujka - Obilježavanje Međunarodnog dana žena (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko
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Ferek – Jambrek)

08. ožujka - U Zagrebu je povodom Međunarodnog dana žena održan Kongres poduzetnica
(zamjenica župana Jasna Petek)
11. ožujka – u Zagrebu je održano događanje pod nazivom „Kajkavci u Lisinskom“ (župan
Željko Kolar)
12. ožujka - Obilazak nove zgrade područne škole u Martinišću (župan Željko Kolar i zamjenici
Jasna Petek i Anđelko Ferek – Jambrek)
15. ožujka - Petorica župana sjeverozapadne Hrvatske su u četvrtak, 15. ožujka 2018. godine, u
Varaždinskoj županiji potpisali Sporazum o međužupanijskoj suradnji (župan Željko Kolar)
15. ožujka - Zagorska liga protiv raka obilježila je Dan narcisa u Krapini (župan Željko Kolar)
16. ožujka - U Krapini je održano uručenje ugovora o provedbi preventivnog JUMICAR-a,
„Programa prometne kulture za najmlađe“ u 2018. godini na području Krapinsko – zagorske
županije (zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)
16. ožujka - U Mariji Bistrici održana je konstituirajuća sjednica IV. saziva Županijskog savjeta
mladih (zamjenica župana Jasna Petek)
17. ožujka - U Festivalskoj dvorani u Krapini održan je izbor za Miss Krapinsko - zagorske
županije (zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)
17. ožujka – U Mariji Bistrici održana je 4. Večer obrtnika Udruženja obrtnika gradova Donja
Stubica, Oroslavje i općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice (župan Željko
Kolar)
19. ožujka – U Krapini je potpisan 400 tisuća kuna vrijedan ugovor o sufinanciranju rada Matice
umirovljenika KZŽ (župan Željko Kolar)
20. ožujka - Na Svjetski dan oralnog zdravlja u Dječjem vrtića Uzdanica u Zlataru organizirana
je prigodna radionica na temu zdravlja zubiju (zamjenica župana Jasna Petek)
20. ožujka - U Zlatar Bistrici je u organizaciji zlatarbistričkog centra za socijalnu skrb održan
stručni skup pod nazivom „Socijalni rad i održivi razvoj lokalne zajednice“ (zamjenica župana
Jasna Petek)
21. ožujka - U Osnovnoj školi Vladimir Bosnar u Stubičkim Toplicama održana je jedanaesta po
redu smotra projekata građanskog odgoja i obrazovanja (zamjenica župana Jasna Petek)
22. ožujka – U OŠ Desinić održana je edukacija učenika u sklopu projekta JUMICAR,
„Programa prometne kulture za najmlađe“ na području Krapinsko – zagorske županije (zamjenik
župana Anđelko Ferek – Jambrek)
22. ožujka - U Zlataru je održan doček svjetske boksačke prvakinje Ivane Habazin (župan Željko
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Kolar)

22. ožujka - U Krapini je održana konstituirajuća sjednica povjerenstva za ravnopravnost
spolova (zamjenica župana Jasna Petek)
23. ožujka - U Krapini je predstavljen program 11. Glumačkog festivala u Krapini (župan Željko
Kolar)
24. ožujka – U Općini Gornje Jesenje održani su sportski susreti obrtnika Krapinsko - zagorske
županije (župan Željko Kolar)
24. ožujka - U Krapinskim Toplicama održana je 24. Smotra foklora KZŽ, u organizaciji
Zajednice amaterskih kulturno – umjetničkih udruga Krapinsko – zagorske županije (župan
Željko Kolar)
26. ožujka – U Zagrebu je održana svečana dodjela nagrada najboljim likovnim i literarnim
radovima učenica i učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske, u okviru promotivne kampanje
„Hrvatska kakvu želimo“, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
(zamjenica župana Jasna Petek)
28. ožujka – U Zagrebu je održana završnica 7. ciklusa Nacionalnog projekta za poticanje čitanja
"Čitajmo zajedno-čitajmo naglas: zaboravljene knjige" (zamjenica župana Jasna Petek)
28. ožujka – Održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni aktualni podaci o
zaposlenosti na području Krapinsko – zagorske županije (župan Željko Kolar i zamjenik
Anđelko Ferek - Jambrek)
29. ožujka - U Energetskom centru Bračak održana je Koordinacija sa gradonačelnicima i
načelnicima (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
29. ožujka – U Zaboku je održana završna konferencija projekta Razvoj civilnog društva na
području Alpe Jadran (zamjenica župana Jasna Petek)
31. ožujka - U Kostelu kraj Pregrade otvorena je tradicionalna, 495. po redu Kostelska uskrsna
pištola. (župan Željko Kolar)
31. ožujka - Prijem za povijesne postrojbe iz Republike Hrvatske koje su sudjelovale na
manifestaciji Kostelska uskrsna pištola (župan Željko Kolar)

Travanj 2018.
02. travnja – U Mariji Bistrici održan je Festival žudija (župan Željko Kolar)
02. travnja - Manifestacija Markovo na Strugači, u sklopu koje se tradicionalno na Uskrsni
ponedjeljak održava blagoslov traktora, polja i poljodjelaca. (zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek)
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04. travnja - U dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, održana je dodjela tradicijskih drvenih
igračaka u sklopu projekta „Dajmo djeci korijene i krila“, kojeg provode Etnografski muzej iz
Zagreba i Radio Kaj (župan Željko Kolar)
04. travnja – održana je 8. sjednica Skupštine Krapinsko – zagorske županije (župan Željko
Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
05. travnja - U Uredu župana u Krapini održan je sastanak predstavnika Udruge profesor
Baltazar, Krapinsko-zagorske županije, Muzeja Hrvatskog zagorja te osnovnih i srednjih škola,
vezano za sudjelovanje na Znanstvenom pikniku u Zagrebu (zamjenica župana Jasna Petek)
05. travnja - U Donjoj Stubici obilježeno je 15. godina jedinstvenog Doma zdravlja Krapinskozagorske županije (župan Željko Kolar)
06. travnja - U Krapini je održano uručenje ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na
potpore temeljem Javnog poziva udrugama za prijavu programa i projekata udruga usmjerenih
očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje
te podizanje kvalitete hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije. (župan
Željko Kolar)
06. travnja – Svečanost otvorenja 11. izdanja Glumačkog festivala u Krapini (župan Željko
Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
07. travnja – U Oroslavju je održano 12. izdanje manifestacije Babičini kolači (župan Željko
Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
08. travnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Grada Pregrade (župan Željko Kolar)
08. travnja - U Društvenom domu u Loboru održana je 22. Smotra tamburaških orkestara i
tamburaških sastava Zajednice amaterskih kulturno – umjetničkih udruga KZŽ (zamjenica
župana Jasna Petek)
09. travnja – Terenski posjet gradu Zlataru i općini Mače (župan Željko Kolar)
11. travnja – U Poreču je počeo 7. Forum hrvatskih i poljskih regija (župan Željko Kolar)
12. travnja – U Rijeci je održana svečana sjednica povodom Dana Primorsko – goranske
županije (župan Željko Kolar)
12. travnja - U hotelu Esplanade u Zagrebu svečano je obilježena 10. obljetnica Specijalne
bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion, sa sjedištem u Krapinskim Toplicama (župan
Željko Kolar)
13. travnja - U Muzeju Žitnica u Sv. Križu Začretju održano je svečano uručenje ugovora
korisnicima u kulturi, ukupne vrijednosti 885 tisuća kuna (župan Željko Kolar)
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13. travnja – Svečanost povodom 180. obljetnice školstva u Sv. Križu Začretju (župan Željko
Kolar)
13. travnja – u Zagrebu je održana prva revije vina autohtonih hrvatskih sorata vinove loze
(župan Željko Kolar)
14. travnja - Obrt Slastice Tri užitka otvorio je novi proizvodni pogon u Bedekovčini (zamjenica
župana Jasna Petek)
14. travnja – U Zlataru je održana Obrtnička večer Udruženja obrtnika Zlatar (zamjenik župana
Anđelko Ferek - Jambrek)
14. travnja - Održana je svečana sjednica povodom 134. obljetnice DVD-a Sv. Križ Začretje
(župan Željko Kolar)
14. travnja - U novouređenom prostoru Rekreacijskog centra "Josip Mirt-Teček" u Stubičkim
Toplicama održana je redovna izborna skupština Udruge veterana specijalne policije
Domovinskog rata "Barun" (župan Željko Kolar)
15. travnja - U Loboru je održano IV. hodočašće lovaca sjeverozapadne Hrvatske (zamjenik
župana Anđelko Ferek - Jambrek)
16. travnja - U Krapini održana je 6. sjednica Vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Krapinsko-zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
17. travnja – U Zaboku je održana je Javna tribina na kojoj su predstavljeni pozitivni učinci
projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinskozagorske županije kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
17. travnja – U Zaboku je održana Izborno-izvještajna skupština Društva multiple skleroze
Krapinsko-zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
17. travnja - počeli su tradicionalni susreti župana Željka Kolara i njegovih zamjenika sa
maturantima na području Krapinsko - zagorske županije. Prvi susreti održani su sa maturantima
u Zaboku i Zlataru (zamjenica župana Jasna Petek)
18. travnja - U Srednjoj školi Bedekovčina održana je konferencija za medije na kojoj je
najavljen humanitarni koncert “Naši koraci za Daniela” (župan Željko Kolar)
18. travnja - U Tuheljskim Toplicama počeo je trodnevni državni stručni skup odgajatelja
(zamjenica župana Jasna Petek)
19. travnja - U Krapini je održan sastanak župana sjeverozapadne Hrvatske (župan Željko Kolar)
19. travnja – U Zaboku je održan Stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike na temu
Darovita djeca – kako ih razumjeti i odgajati (zamjenica župana Jasna Petek)
19. travnja - Krapinsko-zagorsku županiju su u četvrtak, 19. travnja 2018. godine, posjetili iz
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Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)

20. travnja - Održana je svečana sjednica Općinskog vijeća u sklopu obilježavanja 25 godina
Općine Desinić (župan Željko Kolar)
20. travnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Općine Gornja Stubica (zamjenici
župana Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
20. travnja - Održana je svečana sjednica povodom Dana Općine Đurmanec (župan Željko
Kolar)
21. travnja - U Desiniću je održana svečanost otkrivanja biste pripadniku Tigrova Božidaru
Brumenu, koji je kao 19-godišnjak, prije 25 godina u Domovinskom ratu položio život za
domovinu (župan Željko Kolar)
21. travnja - u Zlatar Bistrici održano je 16. natjecanje orača KZŽ. Najbolji orač u kategoriji
plugova ravnjaka je Stjepan Počekal, a u kategoriji plugova premetnjaka Vilko Kukec (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
21. travnja – U Maču je otvoren obrt za čuvanje djece „Mačići“ (zamjenica župana Jasna Petek)
21. travnja – Zatvaranje 11. izdanja Glumačkog festivala u Krapini (župan Željko Kolar)
22. travnja - U sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina održan je humanitarni koncert
„Naši koraci za Daniela“ (župan Željko Kolar)
22. travnja - Na bedekovčanskim Bajerima održano je središnje županijsko obilježavanje Dana
planeta zemlje (župan Željko Kolar)
22. travnja - Krapinsko - zagorsku županiju posjetio je Baybars Altuntas, predsjednik Svjetskog
investicijskog foruma poslovnih anđela (župan Željko Kolar)
23. travnja - U Multimedijalnom centru Zabok započelo je sedmo izdanje međunarodnog
festivala kratkometražnog filma za djecu KIKI (zamjenica župana Jasna Petek)
23. travnja – U Bedekovčini je održana svečana sjednica povodom Dana Krapinsko – zagorske
županije (župan Željko Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
24. travnja - Krapinsko – zagorsku županiju posjetili su učenici Osnovne škole Vladimir Bosnar
iz Stubičkih Toplica (zamjenica župana Jasna Petek)
24. travnja - U hotelu Panorama u Zagrebu održano je svečano otvorenje Tjedna EU fondova
(župan Željko Kolar)
24. travnja - U OŠ Đure Prejca održana je svečanost povodom 175. obljetnice školstva u
Desiniću (zamjenica župana Jasna Petek)
24. travnja - U Bluesun Hotelu Kaj u Mariji Bistrici održana je manifestacija Naše domaće, sada
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i ubuduće (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
24. travnja - Krapinsko-zagorsku županiju posjetili su učenici iz Osnovne škole Ljudevita Gaja
Krapina (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
25. travnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana općine Hum na Sutli (župan Željko
Kolar)
26. travnja – Dodjela ugovora za uzgoj zagorskog purana, ukupne vrijednosti 662.000 kuna
(župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
26. travnja – Susreti sa maturantima, u Pregradi i Oroslavju (zamjenica župana Jasna Petek)
26. travnja - U sklopu 7. međunarodnog festivala kratkometražnog filma za djecu KIKI, u
Zaboku je održan stručni skup na temu „Čarolije filmskog jezika – što se sve može prikazati
filmom“ i „Film i hrvatsko obrazovanje“ (zamjenica župana Jasna Petek)
27. travnja - U Termama Tuhelj održan je četvrti festival matematike Mathfest (zamjenica
župana Jasna Petek)
27. travnja – U Zaboku je održano proglašenje pobjednika sedmog izdanja međunarodnog
festivala kratkometražnog filma za djecu KIKI (zamjenica župana Jasna Petek)
27. travnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Općine Stubičke Toplice (zamjenik
župana Anđelko Ferek - Jambrek)
27. travnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Grada Zlatara (župan Željko Kolar)
27. travnja – Svečanost povodom 70. obljetnice Srednje škole Bedekovčina (zamjenik župana
Anđelko Ferek - Jambrek)
27. travnja - Tamburaška sekcija i zbor KUD-a Zlatko Baloković iz Krapinskih Toplica održali
su koncert povodom 40-te obljetnice postojanja (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
29. travnja - u Zaboku u OŠ K.Š. Gjalski održana je 24. Smotra Puhačkih orkestara KZŽ
(zamjenica župana Jasna Petek)
30. travnja - Održana je dodjela ugovora za 21 korisnika koji su ostvarili pravo za županijsku
financijsku potporu preko Natječaja za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje (župan
Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)

Svibanj 2018.
01. svibnja - U Zaboku je u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije, obilježena 23.
godišnjica vojno-redarstvene akcije Bljesak (župan Željko Kolar)
01. svibnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Općine Budinšćina (zamjenik župana
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Anđelko Ferek - Jambrek)
02. svibnja – Prijem za članove Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata
Duga Međa (župan Željko Kolar)
02. svibnja - U Velikoj Galeriji Grada Zaboka održana je svečanost podjele priznanja Krapinskozagorske županije za najbolje volontere i najbolju volontersku akciju 2017. godine (župan Željko
Kolar i zamjenica Jasna Petek)
02. svibnja – Održana je 09. sjednica Gospodarsko – socijalnog vijeća (zamjenik župana
Anđelko Ferek - Jambrek)
03. svibnja – U Vukovaru je održan 1. Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih
manifestacija, atrakcije i destinacija SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ (zamjenik župana
Anđelko Ferek - Jambrek)
03. svibnja - u Krapini je održana 2. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ
(zamjenica župana Jasna Petek)
04. svibnja - Održani su tradicionalni susreti na mostu prijateljstva Gmajna – Kunšperk (župan
Željko Kolar)
04. svibnja - Održana je Obrtnička noć Udruženja obrtnika Grada Krapine i Općina Đurmanec,
Jesenje, Petrovsko i Radoboj (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
04. svibnja - Održana je svečana sjednica povodom Dana grada Klanjca (župan Željko Kolar i
zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
04. svibnja – U Kumrovuc je obilježena 38. obljetnica smrti Josipa Broza Tita (župan Željko
Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
04. svibnja – Potpisan je sporazum o suradnji Krapinsko-zagorske županije, Organizacije za
znanost i tehnologiju Pekinga, Grada Donja Stubica i Zadruge ZEZ (zamjenica župana Jasna
Petek)
05. svibnja – Održano je 8. izdanje Zagorje Treka, koje je okupilo preko 1000 trkačica i trkača
(župan Željko Kolar)
05. svibnja - održan je 12. Sajam pri Starom gradu u Konjščini (zamjenik župana Anđelko Ferek
- Jambrek)
06. svibnja – Održana je 25. Nagrada Stubičkih Toplica (zamjenica župana Jasna Petek)
07. svibnja – U Pregradi je održano otvorenje Dana otvorenih vrata EU projekata Krapinsko –
zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
07. svibnja - U Krapini su dodijeljeni ugovori predstavnicima poljoprivrednih udruga koje su
temeljem natječaja Krapinsko – zagorske županije stekle pravo na potporu za financiranje
programa i projekata u 2018. godini (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek - Jambrek)
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08. svibnja - U posjetu Krapinsko – zagorskoj županiji boravila je prosudbena komisija za
ocjenjivanje rezultata projekta „Županije-prijatelji djece“ za Krapinsko-zagorsku županiju
(zamjenica župana Jasna Petek)
09. svibnja - U Zagrebu je održan sastanak hrvatskih župana sa ministricom znanosti i
obrazovanja Blaženkom Divjak (župan Željko Kolar)
10. svibnja - U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana obilježen je Dan primalja i Dan
sestrinstva (zamjenica župana Jasna Petek)
10. svibnja - U Osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom otvorena je prva
hrvatska „Učionica u oblaku“ (Classroom in the cloud) (zamjenica župana Jasna Petek)
10. svibnja – U Zagrebu je održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
(župan Željko Kolar)
11. svibnja - U Zaboku je održan 16. Mali gastro, tradicionalna manifestacija na kojoj svoja
znanja i vještine predstavljaju srednjoškolci iz ugostiteljskih i turističkih škola sjeverozapadne
Hrvatske u raznim vještinama vezanim uz njihovu struku (zamjenica župana Jasna Petek)
11. svibnja - u Kumrovcu je održana promocija srebrnjaka posvećenog spomeniku hrvatskoj
himni u Zelenjaku, kojeg je izdala tvrtka Elementum d.o.o., povodom pete obljetnice ulaska
Republike Hrvatske u Europsku uniju (župan Željko Kolar)
11. svibnja - Održana je svečanost povodom 155. obljetnice osnovnog školstva u Oroslavju
(zamjenica župana Jasna Petek)
12. svibnja - U dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici otvorena je izložba "Ljepotom i umjetnošću
protiv predrasuda", koju je organizirala je Udruga ratnih veterana Crne mambe i Udruga
specijalne jedinice policije Barun iz Zlatara (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
12. svibnja - U općini Virje u Koprivničko - križevačkoj županiji održana je 3. Prkačijada,
međunarodni festival izvornih kolača (župan Željko Kolar)
13. svibnja - Svečanom sjednicom Općinskog vijeća i dodjelom općinskih priznanja proslavljen
je Dan Općine Mače (župan Željko Kolar)
13. svibnja - U Gornjoj Stubici održani su 21. Susreti za Rudija (župan Željko Kolar)
13. svibnja - U Velikoj Erpenji obilježen je Međunarodni dan majki (zamjenica župana Jasna
Petek)
14. svibnja – U Krapini je održana Dodjela ugovora predstavnicima udruga koje su ostvarile
pravo na potpore temeljem natječaja Krapinsko - zagorske županije za sufinanciranje programa i
projekata udruga u području prevencije, zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te
ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva za 2018. godinu (župan Željko Kolar)
14. svibnja - U Velikom Trgovišću je obilježena 96. obljetnica rođenja prvog hrvatskog
predsjednika, dr. Franje Tuđmana (župan Željko Kolar)
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15. svibnja - Svečanom sjednicom obilježen je Dan općine Veliko Trgovišće (župan Željko
Kolar)
15. svibnja - Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ i Savjet mladih KZŽ organizirali su u
Zaboku, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije tribinu na temu
masovne proizvodnje homofobije i transfobije (zamjenica župana Jasna Petek)
15. svibnja – U Oroslavju je predstavljena monografija „155 godina osnovnog školstva u
Oroslavju“ (župan Željko Kolar)
16. svibnja - U Termama Tuhelj održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen program
16. Tabor film festivala (župan Željko Kolar)
17. svibnja - Održana je sjednica Stožera civilne zaštite KZŽ (zamjenik župana Anđelko ferek Jambrek)
18. svibnja - U dječjem vrtiću Bubamara Donja Stubica održana je akcija „Promet nije šala ni
opasnost mala“, koju provodi Odbor za sigurnost u prometu Krapinsko – zagorske županije
(zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
18. svibnja - U Pregradi je obilježen završetak novog, 10 milijuna kuna vrijednog investicijskog
ciklusa tvrtke Staklorez Burić (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
18. svibnja – U Zagrebu je održana svečanost povodom obilježavanja 15 godina rada Hrvatske
zajednice županija, na kojoj je održana i svečanost proglašenja Krapinsko – zagorske županije i
Primorsko – goranske županije Županijama – prijateljima djece, čime su postale prve županije u
Hrvatskoj sa tom titulom. (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
18. svibnja - U Svetom Mateju održana je redovna skupština Vatrogasne zajednice KZŽ
(zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
18. svibnja - Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada i Gradska knjižnica Pregrada organizirali
su Večer znanosti (zamjenica župana Jasna Petek)
18. svibnja - U Velikoj galeriji grada Zaboka obilježen Međunarodni dan obitelji (zamjenica
župana Jasna Petek)
18. svibnja – Svečanost otvorenja Proljetnih susreta u Klanjcu (zamjenica župana Jasna Petek)
18. svibnja - U Srednjoj školi Krapina je održana završna manifestacija projekta Zdravo! u
kojem je ove godine sudjelovala 21 škola iz Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba i
Varaždinske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
18. svibnja - Održana je svečana promocija pete generacije prvostupnika Veleučilišta Hrvatsko
zagorje Krapina (zamjenica župana Jasna Petek)
19. svibnja – Dani orhideja u Radoboju (zamjenica župana Jasna Petek)
19. svibnja - održana je dodjela priznanja i nagrada na 51. Sajmu i izložbi vina u Bedekovčini
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(zamjenica župana Jasna Petek)
19. svibnja - U Zaboku je održana 17. Olimpijada dječjih vrtića (župan Željko Kolar)
21. svibnja - U Rogaškoj Slatini je potpisan Dogovor o podršci projektu Vonarsko jezero, u
sklopu kojeg se s ciljem jačanja obrane od poplava i turističkog iskorištavanja namjerava
revitalizirati umjetno jezero ispražnjeno 1998. godine (župan Željko Kolar)
21. svibnja - Udruga distrofičara Krapina je obilježila Nacionalni dan oboljelih od
neuromuskularnih bolesti (župan Željko Kolar)
22. svibnja - Maturanti srednjih škola s područja grada Zaboka obilježili su završetak
srednjoškolskog obrazovanja na njima već tradicionalan način, plešući Hrvatsko salonsko kolo
zabočkih maturanata (župan Željko Kolar)
22. svibnja - Svečanom sjednicom Gradskog vijeća obilježen je Dan Grada Zaboka (župan
Željko Kolar)
23. svibnja – U Zagrebu je održana svečanost dodjele ugovora za korisnike sredstava kroz
Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih
strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (župan Željko Kolar)
24. svibnja - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji sa Savjetom za razvoj
civilnog društva Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu
kulturu u Zaboku organizirao je događanje pod nazivom “Suradnja Županije s civilnim
društvom” u sklopu kojeg je župan Željko Kolar potpisao Deklaraciju o suradnji županija i
organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna
Petek)
25. svibnja - Na Jarunu u Zagrebu otvoren je 7. Znanstveni piknik – najveća manifestacija
popularizacije znanosti u Hrvatskoj, čiji je ovogodišnji partner bila Krapinsko-zagorska županija
(župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
25. svibnja - u Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru otvorena je samostalna izložba Ivana Tuđe
(zamjenica župana Jasna Petek)
26. svibnja - U Kumrovcu je održana tradicionalna manifestacija „Dan mladosti - radosti“
(zamjenica župana Jasna Petek)
26. svibnja - U Domu kulture u Trgovišću obilježen je Dan Općine Hrašćina (župan Željko
Kolar)
26. svibnja - Na igralištu osnovne škole u Gornjem Jesenju održan je 13. Sajam udruga
Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar)
26. svibnja – U Varaždinu je održana 8. izložba bučinih ulja sjeverozapadne Hrvatske i
1.Međunarodna izložba bučinih ulja Alpe - Adria (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
27. svibnja – U Loboru je održano 2. hodočašće obrtnika (zamjenik župana Anđelko Ferek -
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Jambrek)
28. svibnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Grada Donja Stubica (župan Željko
Kolar)
28. svibnja – U Zagrebu je održana razvojna konferencija Uspostava centara kompetentnosti u
turizmu (župan Željko Kolar)
29. svibnja - U Donjoj Stubici održana je zajednička vježba operativnih snaga sustava civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko
Ferek – Jambrek)
29. svibnja – posjet Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je
postala prva hrvatska ustanova s međunarodnim certifikatom izvrsnosti u fizikalnoj medicini i
rehabilitaciji TEMOS (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
30. svibnja - U Zagrebu su potpisani ugovori za projekt Izgradnje sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, ukupne vrijednosti
598 milijuna kuna (župan Željko Kolar)
30. svibnja – U Krapini su održani sportski susreti ratnih vojnih invalida i branitelja Krapinsko –
zagorske županije (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
30. svibnja - Otvorenje 3. Bedeks susreta u Odgojnom domu Bedekovčina (zamjenica župana
Jasna Petek)
30. svibnja - U Oroslavju je otkriven spomenik poginulim hrvatskim braniteljima iz Oroslavja,
Damiru Barloviću, Stjepanu Lepčinu i Robertu Kraljiću (župan Željko Kolar)
31. svibnja - U Dječjem vrtiću Bubamarac u Budinščini održana je jubilarna, 100. akcija Dajmo
djeci korijene i krila, u sklopu koje su vrtići diljem Hrvatske darivani tradicionalnim drvenim
igračkama iz Marije Bistrice (zamjenica župana Jasna Petek)

Lipanj 2018.
01. lipnja - U Osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici održana je 15. Županijska smotra
učeničkih zadruga Krapinsko-zagorske županije (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
01. lipnja - U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, obilježen je završetak projekta
opremanja bolnice vrijedan 15,7 milijuna kuna (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
01. lipnja - Limena glazba Prosenik – Zabok je proslavila 100 godina postojanja (zamjenica
župana Jasna Petek)
01. lipnja - U Hotelu Well u Termama Tuhelj održano je međunarodno natjecanje pjevačkih
zborova 9. Zlatna lipa Tuhlja (župan Željko Kolar)
02. lipnja – U Pregradi je održana 18. Izložba stoke i 20. Izložba konja Krapinsko-zagorske
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županije (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
03. lipnja - U restoranu Punkt Beer House održan je humanitarni roštilj za udrugu Centar Ritam s
konjem (župan Željko Kolar)
03. lipnja - U Osnovnoj školi Bedekovčina održana je 16. Smotra malih vokalnih sastava
Krapinsko-zagorske županije (zamjenica župana Jasna Petek)
03. lipnja - U lovačkom domu u Zagorskim Selima održana je Skupština Lovačkog saveza
Krapinsko-zagorske županije (župan Željko Kolar)
03. lipnja – Na Bajerima u Bedekovčini održan je jubilarni, 50. Festival Igrajte nam mužikaši
03. lipnja - Na igralištu NK Mladost u Zaboku održan je Memorijalni turnir Srećko Tisanić Škifa
(župan Željko Kolar)
04. lipnja - U Puli je održana dodjela tradicijskih drvenih igračaka u sklopu projekta
Etnografskog muzeja i Radija Kaj Dajmo djeci korijene i krila (župan Željko Kolar)
04. lipnja - U Puli je postavljena glazbena ograda s taktovima hrvatske himni – poklon
Krapinsko-zagorske županije Gradu Puli (župan Željko Kolar)
04. lipnja - u gradskoj vijećnici u Puli održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena
manifestacija „100% ZAGORSKO“ u Puli (župan Željko Kolar)
05. lipnja – U Gornjoj Stubici održano je potpisivanje ugovora o dodjeli 7,7 milijuna kuna
bespovratnih sredstava Krapinsko – zagorskoj županiji, za provedbu projekta energetske obnove
i korištenja obnovljivih izvora energije u dvije zagorske škole (župan Željko Kolar i zamjenik
Anđelko Ferek – Jambrek)
05. lipnja - u Energetskom centru Bračak održana je 4. sjednica Partnerskog vijeća za područje
KZŽ (župan Željko Kolar)
06. lipnja – Na Bedekovčanskim Bajerima održana je konferencija za medije na kojoj je
najavljena druga po redu manifestacija „Ljeto na Bajerima“ (župan Željko Kolar)
06. lipnja - U prostorijama Osnovne škola Bedekovčina obilježen je završetak projekta Težimo
izvrsnosti (zamjenica župana Jasna Petek)
06. lipnja - U izložbenoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Antun Mihanović Klanjec
održana je svečanost dodjele nagrada 12. Pjesničke nagrade Antun Mihanović (zamjenica župana
Jasna Petek)
07. lipnja – u Krapini je održano potpisivanje ugovora s korisnicima županijskog natječaja za
potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko
Ferek – Jambrek)
08. lipnja – U Puli je po prvi puta održana manifestacija 100% Zagorsko (župan Željko Kolar i
zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek – Jambrek)
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09. lipnja - U Termama Tuhelj održan je regionalni izbor za najljepšu mamu sjeverozapadne
Hrvatske (zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)
09. lipnja - Krapinsko-zagorska županija, kao nositelj projekta „Baltazar 4“, u suradnji s
partnerima obilježila je u Stubičkim Toplicama još jedan uspješni završetak školske godine
„Festivalčićem“ (zamjenica župana Jasna Petek)
11. lipnja - U Krapini je održana uvodna konferencija projekta Entrepreneurship for
Employment – ENTER (zamjenica župana Jasna Petek)
11. lipnja - U Energetskom centru Bračak održan je Energetski dan Krapinsko-zagorske županije
župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
12. lipnja - U Novim Dvorima kraj Zaprešića održano je potpisivanju ugovora s izvođačem
radova za projekt modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zabok-Zaprešić (župan Željko
Kolar)
13. lipnja - Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je Srednju školu Krapina
i OŠ Radoboj, povodom završetka školske godine (zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko
Ferek – Jambrek)
13. lipnja - U Muzeju Mimara u Zagrebu održana je svečana sjednic Upravnog vijeća
Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, koja je održana u sklopu
obilježavanja 10 godina njezinog postojanja (župan Željko Kolar)
13. lipnja - U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana posjećena je Andriana Huzak iz
Krapinskih Toplica, koja je rodila 6. dijete (zamjenica župana Jasna Petek)
14. lipnja - U Područnoj školi Hrašćina je potpisan 11,6 milijuna kuna vrijedan ugovor o gradnji
školske sportske dvorane (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
14. lipnja - U područnoj školi Benkovo, prigodnim programom učenika obilježen je kraj školske
godine (zamjenica župana Jasna Petek)
15. lipnja - Potpisan je ugovor o sanaciji i energetskoj obnovi zgrade OŠ K.Š. Gjalski u Zaboku,
vrijedan 8,8 milijuna kuna (župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
15. lipnja – U Krapini je održana Treća sjednica Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske
županije (zamjenica župana Jasna Petek)
16. lipnja - Na prostorima Sportskog centra u Velikom Trgovišću otvoren je 23. Croatia World
Cup – međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom FIELD (zamjenik župana Anđelko Ferek
– Jambrek)
16. lipnja - U organizaciji Krapinsko – zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko –
zagorske županije te Konjičkog kluba „Trekking“ iz Kumrovca, održana je 2. međunarodna
konjička karavana (župan Željko Kolar)
16. lipnja - U Tuheljskim Toplicama je održano svečano otvorenje apartmana “Izvor” (župan
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Željko Kolar)
16. lipnja - U Pregradi je održana 26. Smotra kuburaša Krapinsko – zagorske županije
(zamjenica župana Jasna Petek)
17. lipnja - U Miljani je održan 4. festival vokalnih skupina i grupa „A Sutla si teče“ (župan
Željko Kolar)
18. lipnja - U Čakovcu je održan sastanak petorice župana sjevernih hrvatskih županija (župan
Željko Kolar)
18. lipnja – u Krapini je održana dodjela ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu
na natječaju Krapinsko-zagorske županije za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim
obrtima (zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek)
19. lipnja - U prostorima Gradske skupštine Grada Zagreba održan je Dan Urbane aglomeracije
Zagreb, u svrhu promidžbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.
godine i mogućnosti financiranja iz fondova EU (župan Željko Kolar)
19. lipnja - U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok održan je prijem za učenike osnovnih i
srednjih škola i njihove mentore koji su na državnim natjecanjima i smotrama osvojili neko od
prva tri mjesta (župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek)
20. lipnja - U Krapini su otvorene 17. Aquae Vivae sportske igre učenika, pod geslom
“Rekreacijom do zdravlja i protiv droge” (zamjenica župana Jasna Petek)
21. lipnja - U Krapini je obilježen Dan antifašističke borbe (župan Željko Kolar i zamjenica
Jasna Petek)
21. lipnja - Ministar državne imovine Goran Marić posjetio je Krapinsko - zagorsku županiju
(župan Željko Kolar)
21. lipnja – Održana je svečana sjednica povodom Dana Općine Zlatar Bistrica (župan Željko
Kolar)
25. lipnja – U Zelenjaku je obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske (župan Željko Kolar i
zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
26. lipnja - U Velikom Trgovišću održano je svečano otvorenje Studija zdravlja – jednog od
samo nekoliko takvih prostora kojima se na području Krapinsko-zagorske županije primjenjuju
osteopatski tretmani (zamjenica župana Jasna Petek)
27. lipnja - Posjet Danielu Plašću, koji je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice počeo sa teorijskom i praktičnom obukom za novo robotsko odijelo, koje će
mu omogućiti da ponovno počne hodati (župan Željko Kolar)
27. lipnja – Održana je 09. sjednica Županijske skupštine (župan Željko Kolar i zamjenici Jasna
Petek i Anđelko Ferek - Jambrek)
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28. lipnja – U SŠ Pregrada održana je svečanost dodjele diploma maturantima (zamjenik župana
Anđelko Ferek – Jambrek)
28. lipnja - Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je svečanost dodjele Oskara znanja –
najvećih priznanja za učenike koji su postigli izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim
natjecanjima, kao i za njihove mentore (zamjenica župana Jasna Petek)
29. lipnja – U SŠ Zlatar održana je svečanost povodom završetka školske godine, na kojoj su
maturanticama i maturantima dodijeljene diplome te nagrade i priznanja (zamjenik župana
Anđelko Ferek – Jambrek)
30. lipnja – u Gornjoj Stubici održan je Međunarodni folklorni festival (zamjenik župana
Anđelko Ferek – Jambrek)
30. lipnja - U organizaciji Sportskog društva Kumrovec održan je 8. Memorijalni turnir Boris
Mutić (župan Željko Kolar)
30. lipnja - Na vatrogasnom poligonu u Stipernici održan je 7. Kup DVD-a Stipernica

b) Međunarodna suradnja, susreti sa državnicima i državnim dužnosnicima
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović bila je od 24. do 26. siječnja u
službenom posjetu Krapinsko – zagorskoj županiji. Krapinsko – zagorsku županiju 16. siječnja
posjetio je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić, koji je sa županom Željko
Kolarom posjetio tvornicu stakla Vetropack Straža i Stražaplastika u Humu na Sutli. U
Krapinskim Toplicama 05. veljače održana je radionica “Silk Road Tourism Workshop”, koju je
organizirala Kinesko – jugoistočno europska poslovna asocijacija (CSEBA), u suradnji s
Ministarstvom turizma RH. U Zagrebu je 14. veljače održan 14. veljače sastanak sa ministrom
Uprave Lovrom Kuščevićem, kojem su nazočili župan Željko Kolar i predstojnica UDU KZŽ
Silvija Profeta Fabijančić. Ured predsjednice Republike Hrvatske 28. veljače organizirao je
okrugli stol pod nazivom „Biti mlad i živjeti u Hrvatskoj bez nasilja“, u povodu Nacionalnog
dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag
Štromar u Krapini je 07. ožujka uručio Odluke o financiranju 5 projekata energetske obnove na
području Krapinsko – zagorske županije, za koje je osigurano preko 10 milijuna kuna
bespovratnih sredstava kroz Poziv 4C14. U Poreču je od 11. do 13. travnja održan 7. Forum
hrvatskih i poljskih regija. Krapinsko – zagorsku županiju posjetio je 22. travnja Baybars
Altuntas, Predsjednik Svjetskog foruma poslovnih anđela (WBAF). Tom prilikom potpisan je
Memorandum o razumijevanju između Svjetskog foruma poslovnih anđela i Krapinskozagorske županije, odnosno o suradnji u sferi poticanja poduzetništva, promoviranje kulture
poduzetništva te otvaranje domaćeg i stranog kapitala za poduzetnike početnike. Također, bio je
organiziran posjet dvorcu Stubički Golubovec u Donjoj Stubici, kao lokaciji prvog hrvatskog
Znanstveno-edukativno-zabavnog centra ZE. U Mariji Bistrici održana je u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede manifestacija Naše domaće, sada i ubuduće, kojoj je nazočio ministar
poljoprivrede Tomislav Tolušić. Početkom svibnja potpisan je sporazum o suradnji Krapinskozagorske županije, Organizacije za znanost i tehnologiju Pekinga, Grada Donja Stubica i
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Zadruge ZEZ. Kineska je delegacija ovom prilikom svojim domaćinima predstavila jedan od
velikih znanstvenih centara u Pekingu, dok su sami upoznati s predviđenim konceptom
znanstveno edukativno-zabavnog centra koji se planira urediti u dvorcu Stubički Golubovec. U
Zagrebu je 09. svibnja održan sastanak hrvatskih župana sa ministricom znanosti i obrazovanja
Blaženkom Divjak. U Rogaškoj Slatini 21. svibnja potpisan je Dogovor o podršci projektu
Vonarsko jezero, u sklopu kojeg se s ciljem jačanja obrane od poplava i turističkog
iskorištavanja namjerava revitalizirati umjetno jezero ispražnjeno 1998. godine. U Zagrebu je 23.
svibnja održana svečanost na kojoj je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
dodijelila ugovore korisnicima sredstava kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. U Zagrebu
su 30. svibnja potpisani ugovori za projekt Izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, ukupne vrijednosti 598 milijuna kuna.
Ugovore o financiranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
potpisali su danas ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor
Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić.

Kronološki pregled:
16. siječnja - Krapinsko-zagorsku županiju je posjetio ministar zaštite okoliša i energetike
Tomislav Ćorić (župan Željko Kolar i zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
24. siječnja - Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović započela je trodnevni
boravak u Krapinsko-zagorskoj županiji. Predsjednica je, nakon svečanosti dizanja zastave, u
Pučkom otvorenom učilištu u Krapini i privremenom Uredu u zgradi županije održala radne
sastanke s predstavnicima Županije, saborskim zastupnicima, među kojima je bio i
potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić, te gradonačelnicima i načelnicima, s
predstavnicima udruga hrvatskih branitelja, s članovima Društva za kajkavsko kulturno
stvaralaštvo Krapina, s dekanom Veleučilišta „Hrvatsko zagorje“ te građanima i predstavnicima
različitih udruga s područja Županije. Istog dana Predsjednica je posjetila i Osnovnu školu
„August Cesarec“, u Krapini, gdje je u nastavku projekta „Hrvatska čita“ zajedno s djecom čitala
ulomke iz djela Ante Kovačića „U registraturi“. Zatim je posjetila tvrtku „Jedinstvo Krapina“
d.o.o., a potom se uputila u Zaboku odati počast poginulim policajcima ispred Policijske uprave
Krapinsko-zagorske te u obilazak gradilišta nove područne škole u Martinišću, čiju gradnju
financira Krapinsko – zagorska županija. (župan Željko Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko
Ferek - Jambrek)
25. siječnja – Drugi dan boravka predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović u Krapinsko –
započet je posjetom rodnoj kući prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Velikom
Trgovišću. Nakon toga uslijedio je obilazak tvrtke Predionica u Klanjcu, polaganje vijenca i
paljenje svijeće kod spomenika hrvatskoj himni u Zelenjaku. Potom je održan sastanak s
gospodarstvenicima i obrtnicima Krapinsko-zagorske županije u Humu na Sutli, nakon kojeg je
uslijedio posjet tvrtkama „Kotka“ d.d. i „Presečki grupa“ d.o.o. u Krapini. Isto tako, u Krapini je
Predsjednica nazočila potpisivanju Ugovora o darivanju državne imovine (odnosi se na pitanje
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dvorca Stubički Golubovec) Krapinsko-zagorskoj županiji kojeg su potpisali ministar državne
imovine Goran Marić i župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar. Prilikom boravka u
Krapinskim Toplicama, Predsjednica je obišla Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice gdje je razgovarala s turističkim djelatnicima, posjetila Centar za odgoj i
obrazovanje te obišla vodeni park Aquae Vivae.
26. siječnja - Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je treći dan boravka u Krapinsko-zagorskoj
županiji započela u Gornjoj Stubici gdje je položila cvijeće kod spomenika heroju Domovinskog
rata Rudolfu Perešinu te prisustvovala potpisivanju ugovora o donaciji 150.000 kuna iz
županijskog proračuna za izgradnju Spomen hiže Rudolfa Perešina. Ugovor su potpisali župan
KZŽ Željko Kolar i predsjednik Društva Rudolf Perešin Ivan Levak, uz nazočnost i Ljerke
Perešin i načelnika Gornje Stubice Jasmina Krizmanića. U Mariji Bistrici je održan susret
predstavnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović je u Bedekovčini posjetila poljoprivredni poligon
Srednje škole Bedekovčina te u samoj školi sudjelovala u razgovoru s profesorima i učenicima
na temu strukovnog obrazovanja i centra kompetentnosti. Predsjednica je posljednjeg dana
posjeta obišla i tvrtku Frassinox Božić d.o.o. u Donjoj Stubici, gostovala na Radiju Kaj, posjetila
Konjščinu gdje se u Dječjem vrtiću družila s građanima te Mihovljan gdje je u Društvenom
domu priređen prigodni program. Predsjednica RH je posljednji dan svog posjeta Krapinskozagorskoj županiji završila obilaskom Muzeja krapinskih neandertalaca, na početku ovogodišnje
manifestacije Noć muzeja.
05. veljače - U Krapinskim Toplicama održana je radionica “Silk Road Tourism Workshop”,
koju je organizirala Kinesko – jugoistočno europska poslovna asocijacija (CSEBA), u suradnji s
Ministarstvom turizma RH, Hrvatskom turističkom zajednicom, Općinom Krapinske Toplice i
međunarodnom udrugom “Putevima Marca Pola” (zamjenik župana Anđelko Ferek - Jambrek)
14. veljače – U Zagrebu je održan radni Sastanak sa ministrom Uprave Lovrom Kuščevićem
(župan Željko Kolar i predstojnica UDU KZŽ Silvija Profeta Fabijančić)
22. veljače – U Zagrebu je održana konferencija Iskustva Poljske u pregovaračkim procesima i
važnost regionalnih operativnih programa za razvoj regija, u organizaciji Hrvatske zajednice
županija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek)
28. veljače - Ured predsjednice Republike Hrvatske organizirao je okrugli stol pod nazivom „Biti
mlad i živjeti u Hrvatskoj bez nasilja“, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog
nasilja, odnosno Dana ružičastih majica koji se obilježava zadnju srijedu u veljači (župan Željko
Kolar)
03. ožujka - održano je 7. izdanje Rally-a Kumrovec (župan Željko Kolar)
07. ožujka - Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u Krapini je uručio
Odluke o financiranju 5 projekata energetske obnove na području Krapinsko – zagorske
županije, za koje je osigurano preko 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz Poziv 4C14
(župan Željko Kolar i zamjenik Anđelko Ferek – Jambrek)
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11. travnja – U Poreču je počeo 7. Forum hrvatskih i poljskih regija (župan Željko Kolar)
22. travnja - Krapinsko - zagorsku županiju posjetio je Baybars Altuntas, predsjednik Svjetskog
investicijskog foruma poslovnih anđela (župan Željko Kolar)
24. travnja - U hotelu Panorama u Zagrebu održano je svečano otvorenje Tjedna EU fondova.
Događanje je otvorila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac
(župan Željko Kolar)
24. travnja - U Bluesun Hotelu Kaj u Mariji Bistrici održana je manifestacija Naše domaće, sada
i ubuduće, kojoj je nazočio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić (zamjenik župana Anđelko
Ferek - Jambrek)
04. svibnja - Održani su tradicionalni susreti na slovensko – hrvatskom mostu prijateljstva
Gmajna – Kunšperk (župan Željko Kolar)
04. svibnja – Potpisan je sporazum o suradnji Krapinsko-zagorske županije, Organizacije za
znanost i tehnologiju Pekinga, Grada Donja Stubica i Zadruge ZEZ (zamjenica župana Jasna
Petek)
09. svibnja - U Zagrebu je održan sastanak hrvatskih župana sa ministricom znanosti i
obrazovanja Blaženkom Divjak (župan Željko Kolar)
21. svibnja - U Rogaškoj Slatini je potpisan Dogovor o podršci projektu Vonarsko jezero, u
sklopu kojeg se s ciljem jačanja obrane od poplava i turističkog iskorištavanja namjerava
revitalizirati umjetno jezero ispražnjeno 1998. godine (župan Željko Kolar)
30. svibnja - U Zagrebu su potpisani ugovori za projekt Izgradnje sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, ukupne vrijednosti
598 milijuna kuna. Ugovore o financiranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
potpisali su danas ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor
Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. (župan Željko
Kolar)
01. lipnja - U Hotelu Well u Termama Tuhelj održano je međunarodno natjecanje pjevačkih
zborova 9. Zlatna lipa Tuhlja (župan Željko Kolar)
05. lipnja – U Gornjoj Stubici održano je potpisivanje ugovora o dodjeli 7,7 milijuna kuna
bespovratnih sredstava Krapinsko – zagorskoj županiji, za provedbu projekta energetske obnove
i korištenja obnovljivih izvora energije u dvije zagorske škole. Ugovor je sa županom Željkom
Kolarom potpisao ministar graditeljstva i prostornog uređenja (župan Željko Kolar i zamjenik
Anđelko Ferek – Jambrek)
12. lipnja - U Novim Dvorima kraj Zaprešića održano je potpisivanju ugovora s izvođačem
radova za projekt modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zabok – Zaprešić. Događanju
su nazočili ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministrica regionalnog
razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac (župan Željko Kolar)
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13. lipnja - Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je Srednju školu Krapina
i OŠ Radoboj, povodom završetka školske godine (zamjenici župana Jasna Petek i Anđelko
Ferek – Jambrek)
16. lipnja - Na prostorima Sportskog centra u Velikom Trgovišću otvoren je 23. Croatia World
Cup – međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom FIELD (zamjenik župana Anđelko Ferek
– Jambrek)
16. lipnja - U organizaciji Krapinsko – zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko –
zagorske županije te Konjičkog kluba „Trekking“ iz Kumrovca, održana je 2. međunarodna
konjička karavana (župan Željko Kolar)
16. lipnja - U organizaciji Krapinsko – zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko –
zagorske županije te Konjičkog kluba „Trekking“ iz Kumrovca, održana je 2. međunarodna
konjička karavana (župan Željko Kolar)
17. lipnja - U Miljani je održan 4. festival vokalnih skupina i grupa „A Sutla si teče“ (župan
Željko Kolar)
21. lipnja - Ministar državne imovine Goran Marić posjetio je Krapinsko - zagorsku županiju.
Održan je radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima s područja Krapinsko-zagorske
županije, na kojem se razgovaralo o raspolaganju državnom imovinom u korist jedinica lokalne i
regionalne samouprave, a ministar Marić je sve prisutne upoznao sa novim Zakonom o
upravljanju državnom imovinom. (župan Željko Kolar)
30. lipnja – u Gornjoj Stubici održan je Međunarodni folklorni festival (zamjenik župana
Anđelko Ferek – Jambrek)

c) Promocija
Promocija i turizam
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.
Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:
- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postižemo prepoznatljivost Zagorja,
sada već i izvan granica Hrvatske
-stalni 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, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima
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proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena
donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju
neku novu, staru vrijednost)
- 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.
Implementacija brand strategije „Bajka na dlanu“
Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke
destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.
Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju kao i
izradu promotivnih materijala: platnene i papirnate vrećice, majice, stikovi, šalice, baneri, izrada
tiskanih materijala i niz drugih aktivnosti u nastojanju prepoznatljivosti naše turističke
destinacije Zagorje.
Promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva
događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije. Tu u prvom redu govorimo o
provođenju manifestacijama a koje su opširnije opisane ispred Upravnog odjela za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturi, a to su: Natjecanje orača, Izložba meda, Izbor
za miss KZŽ i miss mamu, Kajkavci u Lisinskom, 100% Zagorsko u Puli, Rijeci, Zagrebu i
Vukovaru, izbor za najboljeg kuhara Zagorja pod nazivom Chtef zagorski chef, zatim
suorganizaciju Europskog kongresa slastičarstva, sladoledarstva i konditorstva – Interslast i niz
drugih događanja u tijeku godine, a koji su dio promotivnih aktivnosti čiji je krajnji rezultat
prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

Projekti:
Razvoj cikloturizma u Krapinsko - zagorskoj županiji
Krapinsko - zagorska županija, uz odobrenu potporu Ministarstva turizma u iznosu od 350.000
kuna, je tijekom 2017. godine provodila 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 izrađen je Operativni plan razvoja cikloturizma kao i Standarda i pravilnika za
razvoj cikloturizma u KZŽ koji su usvojili svi ključni dionici na području Krapinsko-zagorske
županije.
Ključno mjesto u Operativnom planu

imaju infrastrukturni projekti, odnosno trasiranje i
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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 trasirane su tri glavne velike rute i dvije vezne rute:
1. DRŽAVNA GLAVNA RUTA br. 6 'ZAGORSKA RUTA' Luka - Zabok - Začretje - Krapina
- Jesenje - Bednja; duljina 49 km, procijenjeni broj putokaza 13, a oznaka smjera 70
2. DRŽAVNA VEZNA RUTA 'TOPLIČKA' GP Razvor - Kumrovec – Tuheljske Toplice Krapinske Toplice - Začretje - Bedekovčina - Marija Bistrica - Komin; duljina 68 km;
procijenjeni broj putokaza 14, a oznaka smjera 117
3. VEZNA RUTA 'SUTLA' Kumrovec - Miljana - Hum na Sutli - Đurmanec; duljina 44 km;
procijenjeni broj putokaza 9, a oznaka smjera 42
4. VEZNA RUTA 'TRAKOŠĆAN' Krapina - Đurmanec - Macelj - Trakošćan - Bednja; duljina
28 km; procijenjeni broj putokaza 8, a oznaka smjera 32
5. KRUŽNA ŽUPANIJSKA RUTA Krapina - Pregrada - Desinić - Kumrovec - Klanjec - Luka Jakovlje - Donja Stubica - Marija Bistrica - Hrašćina - Budinšćina - Belec - Lobor - Novi
Golubovec - Radoboj – Krapina; duljina 165 km; procijenjeni broj putokaza 38, a oznaka smjera
250
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.
U sklopu ovog projekta uredili smo i dijelove biciklističkih ruta koje su bile u lošem stanju te je
izvršeno uređenje zemljanog puta na području Vučaka i Dubovca na području Gornje i Donje
Stubice te uređenje zemljanog puta kamenim zastorom na području grada Klanjca

Razvoj cikloturizma u Krapinsko - zagorskoj županiji II
Ovim projektom uredit će se dodatna javna cikloturistička infrastruktura, a kao preduvjeti
realizirat će se izrada prometnog elaborata u svrhu označavanja cikloturističkih ruta, izrada i
postavljanje signalizacije te izrada , adaptacija i tisak biciklističkih karata.
Opći cilj projekta je unapređenje i promicanje aktivnog turizma s naglaskom na cikloturizam te
podizanje konkurentnosti destinacije Zagorje - Bajka na dlanu.
Projekt će doprinijeti unapređenju turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, stvaranju
imidža destinacije usmjerene na cikloturiste i zadovoljenje njihovih potreba, razvoju
cikloturističke infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije i generiranju novih
motiva dolazaka u Zagorje.
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Specifični ciljevi projekta su:






Unapređenje cikloturističke ponude u Krapinsko-zagorskoj županiji
Unapređenje kvalitete i sadržaja cikloturističkog proizvoda na području Krapinskozagorske županije
Povećanje zadovoljstva cikloturista u destinaciji
Upravljanje cikloturistima
Produženje turističke sezone.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su na javnu turističku infrastrukturu na području
Krapinsko-zagorske županije, posebice usmjerene na državne glavne, sporedne i vezne rute te
županijsku kružnu rutu.
Projektne aktivnosti uključuju:
1. izradu prometnog elaborata u svrhu označavanja cikloturističkih ruta - već prilikom
izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma KZŽ trasirane su ključne cikloturističke
rute (državne glavne, državne vezne i županijska kružna ruta). Navedene je rute nužno
označiti na terenu odnosno postaviti pravilnu signalizaciju duž cikloturističkih ruta, stoga
je za ishođenje suglasnosti i dozvola za postavljanje signalizacije nužna izrada
prometnog elaborata.
2. izrada i postavljanje signalizacije duž cikloturističkih ruta - nakon što izradimo prometni
elaborat te se ishode suglasnosti i dozvole, postavit će se prometna signalizacija duž
cikloturističkih ruta kako bismo osigurali nesmetano i usmjereno kretanje cikloturista te
njihovo lakše snalaženje u destinaciji.
3. Izrada, adaptacija i tisak biciklističkih karata - za područje Krapinsko-zagorske
županije, prije 4 godine, izrađene su biciklističke karte koje prikazuju 21 biciklističku
kružnu rutu kao i neke lokalne rute koje su trasirale i označavale lokalne Turističke
zajednice na svom području . Kako se izradom Operativnog plana razvoja cikloturizma
KZŽ te prilagodbom cikloturističke infrastrukture potražnji, stanje na terenu promijenilo,
nužna je adaptacija postojećih karata - dopuna s novim informacijama te izrada nove
karte koja će pružati informacije o novo trasiranim rutama na području KZŽ (državne
glavne, državne vezne i županijska kružna ruta). Iako trenutno postoji unificirani vizaul,
nužno je doraditi i ažurirati vizual novim zahtjevima tržišta.
Projektne aktivnosti odnose se na državne glavne i državne vezne rute te kružnu Županijsku
rutu. Navedene su rute definirane Operativnim planom razvoja cikloturizma Krapinskozagorske županije, a informacije o navedenim rutama i mjerama nalaze se na slijedećim
stranicama navedenog dokumenta:
o
o
o
o

Mjera I. Kreiranje državne glavne rute br. 6 - Zagorska ruta (str. 43-44)
Mjera II. Kreiranje državne vezne rute - Toplička ruta (str. 44 - 45)
Mjera III. Kreiranje kružne Županijske rute (str. 45-46)
Mjera IV. Kreiranje potencijalnih državnih veznih ruta Krapina-Macelj (vezna ruta
Trakošćan) i Miljana - Hum na Sutli (vezna ruta Sutla) (str. 47-48).

Planirane projektne aktivnosti uključuju:
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izrada prometnog elaborata - ukupna dužina biciklističkih ruta iznosi 360 km
izrada i postavljanje signalizacije - signalizacija će se postaviti duž biciklističkih ruta na
području Krapinsko-zagorske županije, bit će postavljeno 82 putokaza i 511 oznaka
smjera
izrada i tisak biciklističkih karata - ažurirat će se lokalne rute na postojeće 4 karte te će
se oblikovati 1 nova karta s 5 novih ruta (karta cijele županije)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 496.518,75 HRK. Cjelokupan projekt provodi Krapinskozagorska županija, kao nositelj projekta i prijavitelj te će biti zadužena za operativno upravljanje
financijskim troškovima projekta te će osigurati da se projekt provede u potpunosti. Krapinskozagorska županija će, u provedbi projekta sudjelovati s vlastitim učešćem od minimalno 10%
ukupne vrijednosti projekta (sukladno uvjetima propisanim natječajem), dok će po završetku
projekta preuzeti obvezu upravljanja i održavanja postavljene prometne (cikloturističke)
signalizacije. Krapinsko-zagorska županija će pažnjom dobrog gospodara brinuti i održavati
cikloturističku infrastrukturu te osigurati eventualni popravak i/ili zamjenu elemenata koji se
otuđe, pohabaju ili polome prilikom korištenja i/ili vremenskih utjecaja

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

1. GOSPODARSTVO
Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije (planirano 1.500.000,00 kuna)
Krapinsko-zagorska županija sufinancira rad Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje
regionalnog razvoja prema Ugovoru o sufinanciranju rada za 2018. Sredstva se koriste za
pokriće troškova sukladno planu i programu rada te financijskom planu Agencije za 2018.
godinu. Nastavno na odluke Županijske skupštine sa 7. sjednice o osnivanju javne ustanove Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator sukladno Zakonu o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14 i 123/17) nastavila je poslovanje pod
nazivom Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za savjetovanje i usluge, kao
poduzetničke potporne institucije. Odlukom Trgovačkog suda dana 22.03.2018. godine Zagorska
razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja promijenila je naziv tvrtke u
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za savjetovanje i usluge. Također, s
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danom 30. travnja 2018. godine nastupile su pravne posljedice podjele, odnosno s radom je
započela Zagorska razvojna agencija kao javna ustanova. Krapinsko-zagorska županija u periodu
od veljače do travnja 2018. godine isplatila je Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o iznos od
500.000,00 kn, a u travnju 2018. isplaćeno je Poduzetničkom centru iznos od 375.000,00 kuna.
U prvoj polovici 2018. godine u tu svrhu je utrošeno 875.000,00 kuna.
Usluge promidžbe i informiranja – (planirano 30.000,00 kuna)
Sredstva u iznosu od 5.600,00 kuna utrošena su za izradu engleske i njemačke jezične verzije
filma o gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije. Za uslugu pokroviteljstva i nastupa tvrtki
utrošeno je 18.750,00 kuna na Kongresu poduzetnica 2018. – Hrvatske i regije održanog
08.03.2018. u City Centru Plaza u Zagrebu, na kojemu su sudjelovali: „Slastice Tri užitka“,
„B.M.Dekoracije“, „Marija modna odjeća“, „Detmers kontejneri“ i Turistička zajednica
Krapinsko-zagorske županije.
U prvoj polovici tekuće godine utrošeno je 24.350,00 kuna.
Donacija Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije – (planirano 200.000,00 kuna)
Sredstva su isplaćena po Ugovoru o darovanju Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije
za uređenje Edukacijsko-izložbenog centra tradicijskih, umjetničkih i svih ostalih obrta na
području naše Županije. Sredstva su utrošena u iznosu od 200.000,00 kuna.
Regresiranje kamata poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije (planirano 1.400.000,00
kn) – Odnosi se na subvencioniranje kamatne stope u visini od 1 p.p poduzetnicima po
projektima: 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
kvota za Mjeru 1 iznosi 68.000.000 kn i predmetni Natječaj još je otvoren, kvota je iskorištena i
Natječaj nije zatvoren iz razloga što se tražilo povećanje kvote prema Ministarstvu gospodarstva,
poduzetništva i obrta.
Sredstva za subvenciju kamata u prvoj polovici 2018. godine su utrošena u iznosu od
485.275,44 kuna.
Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima (planirano 300.000,00 kuna) –
Dodjela bespovratnih potpora putem Hrvatske gospodarske komore Županijska komora Krapina
za promociju gospodarstvenika na različitim događanjima u zemlji i inozemstvu, sajmovi,
manifestacije, poslovni susreti, gospodarske misije, studijski posjeti), sredstva su utrošena u
iznosu od 150.000,00 kuna. Također, Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije
dodijeljena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja troškova promocije
obrtnika sa područja Županije na različitim događanjima u zemlji i inozemstvu.
Prezentacija obrtničkih zanimanja – (planirano 20.000,00 kuna)
Predstavljanje deficitarnih zanimanja i srednjoškolskih programa učenicima 7. i 8. razreda
organizira se u svim zagorskim osnovnim školama. Cilj je potaknuti učenike završnih razreda
osnovnih škola da se odluče za zanimanja koja su deficitarna u Krapinsko-zagorskoj županiji, a
poduzetnicima se daje mogućnost da na posebnim info štandovima predstave roditeljima i djeci
zanimanja koja su tražena u županijskom poduzetništvu.
Za troškove promocije i postprodukcije filma o deficitarnim zanimanjima utrošena su sredstva u

33

iznosu od 15.274,66 kuna.
Start up tvrtke – potpore (planirano 35.000,00 kuna) –
Županija daje korisnicima na korištenje poslovne prostore u potkrovlju poduzetničkog
inkubatora, na adresi Zabok, Bračak 4. Trenutno se u potkrovlju nalaze 4 start-up tvrtke (IND4T
d.o.o., ALPHA APLIKACIJA j.d.o.o, INFODIREKT j.d.o.o. i CLAUDMEDIA j.d.o.o.) kojima
je dana bespovratna potpora za iznos zakupnine i podmirenje troškova potrošnje struje, vode i
grijanja. U prvoj polovici 2018. sredstva u iznosu od 14.802,86 kn utrošena su za troškove
vodoopskrbe i odvodnje, struje i pelete.
REGEA sufinanciranje rada (planirano 830.000,00 kuna) –
KZŽ sufinancira rad 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 Krapinsko-zagorske županije i Regionalne energetske agencije
Sjeverozapadne Hrvatske. Do 30.06.2018. sredstva su utrošena u iznosu od 484.166,69 kuna,
dinamika isplate je na mjesečnoj razini.
Kapitalni projekt – Energetska obnova OŠ Đurmanec (planirano 1.457.634,00 kuna) –
sredstva u iznosu od 255,00 kuna utrošena su za intelektualne usluge.
Kapitalni projekt – Energetska obnova OŠ Hum na Sutli (planirano 385.039,00 kuna) –
sredstva u iznosu od 255,00 kuna utrošena su za intelektualne usluge.
Kapitalni projekt – Energetska obnova OŠ Pregrada (planirano 477.409,00 kuna) – sredstva
u iznosu od 255,00 kuna utrošena su za intelektualne usluge.
Kapitalni projekt – Energetska obnova OŠ Zabok (planirano 731.756,00 kuna) – sredstva u
iznosu od 255,00 kuna utrošena su za intelektualne usluge.

Turistička promidžba – (planirano 2.067.000,00 kuna) –
Za troškove usluga i održavanja Turističkog informacijskog centra u Outlet centru Roses Sveti
Križ Začretje utrošeno je 13.534,28 kuna. Za provedbu Master plana turizma 22.150,00 kuna, za
Program konkurentnost – Noć muzeja za turističke djelatnike 650,00 kuna. KZŽ za
sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije izdvaja 475.000,00 kuna, a
za sajmove i promocije 770.000,00 kuna. Sredstva su utrošena u iznosu od 1.281.334,30 kuna.
Regionalni centar kompetencija turizmu i ugostiteljstvu – (planirano 630.000,00 kuna) Sredstva su utrošena za izradu geodetskog elaborata u iznosu od 18.735,00 kuna, za izradu
projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 197.182,89 kuna

2. POLJOPRIVREDA
MJERE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE (2.650.000,00 kuna)

NA

PODRUČJU

1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje
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Svrha mjere je povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim
gospodarstvima u Krapinsko-zagorskoj županiji s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na
tržištu poljoprivrednih proizvoda.
Natječaj je otvoren 26. velječe 2018. godine, a privremeno zatvoren 16. ožujka 2018. godine
zbog velikog broja pristiglih prijava čiji iznos prihvatljivih aktivnosti premašuje Proračunom
osigurana sredstva. Osigurano je 500.000,00 kuna, a odobreno 604.844,22 kuna. Pristiglo je 77
zahtjeva, odobren je 21 zahtjev i do 30. lipnja je realizirano 321.451,61 kuna.
2. Potpora za uzgoj zagorskog purana
Cilj mjere je povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na
području Krapinsko-zagorske županije.
Natječaj je otvoren 26. velječe 2018. godine, a zatvoren 28. ožujka 2018. godine. Proračunom je
osigurano 400.000,00 kuna, odobreno je 652.600,00 kuna, a do 30. lipnja 2018. godine je
realizirano 606.358,52 kuna. Pristiglo je 34 zahtjeva i svi su odobreni.
3. Potpora za pripremu projektne dokumentacije
Cilj mjere je povećanje prijava i financijsko rasterećenje kranjeg korisnika prilikom pripreme
projektne dokumentacije i konzumiranje profesionalnih usluga prilikom pripreme dokumentacije
za prijave na natječaje.
Natječaj je otvoren 4. travanj 2018. godine, a zatvoren 20. lipnja 2018. godine (do utroška
sredstava). Osigurano je 100.000,00 kuna, odobreno 106.537,50 kuna, a do 30. lipnja 2018.
godine realizirano je 13.710,00 kuna. Pristiglo je 15 zahtjeva i svi su odobreni.
4. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina
Cilj mjere je zaštita višegodišnjih nasada od padalina postavljanjem sustava za zaštitu od tuče i
postavljanje sustava za zaštitu od mraza.
Natječaj je otvoren 4. travnja 2018. godine, a zatvoren 4. svibnja 2018. godine. Osigurano je
200.000,00 kuna, odobreno 184.832,09 kuna, a do 30. lipnja 2018. godine realizirano je
92.416,05 kuna. Pristiglo je 8 prijava, a 7 ih je odobreno.
5. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje
Cilj mjere je povećati brojno stanje mesnih pasmina (i križanici) goveda koje mogu boraviti na
otvorenom prostoru tijekom cijele godine.
Natječaj otvoren 26. veljače 2018. godine, a zatvoren 28. ožujka 2018. godine. Proračunom je
osigurano 300.000,00 kuna, odobreno 236.093,75 kuna, a do 30. lipnja 2018. godine realizirano
je 0,00 kuna. Pristiglo je 5 zahtjeva i svi su odobreni.
6. Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana
Cilj mjere je poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana u vidu kupnje opreme za valjanje
purića zagorskog purana i kupnju materijal za ogradu za ograđivanje prostora za uzgoj
zagorskog purana.
Natječaj otvoren 07. svibnja 2018. godine, a zatvoren 06. lipnja 2018. godine. Proračunom je
osigurano 100.000,00 kuna, odobreno 140.407,15 kuna, a do 30. lipnja 2018. godine realizirano
je 0,00 kuna. Pristiglo je 13 zahtjeva, a odobreno je njih 9.
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7. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih
proizvoda
Svrha ove mjere je razvoj i promocija poljoprivredne proizvodnje u cilju predstavljanja
proizvoda na tržištu i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području
Krapinsko-zagorske županije.
Natječaj je otvoren 21. veljače 2018., a rok za podnošenje prijava je do 15. prosinca 2018.
godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Osigurano je 100.000,00 kuna, odobreno
83.243,19 kuna, a do 30. lipnja 2018. godine realizirano je 42.692,68 kuna. Pristiglo je 12
prijava i sve su odobrene.
8. Potpora za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga
Predmet potpore je financiranje programa i projekta udruga koje se bave poljoprivrednom
proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i
stjecanje novih znanja na području poljoprivrede proizvodnje.
Natječaj je otvoren 10. siječnja 2018., a zatvoren 15. veljače 2018. godine. Osigurano je
200.000,00 kuna, odobreno 195.679,91 kuna i isto toliko realizirano. Sve ukupno je pristiglo je
27 prijava, a 18 ih je odobreno.
MANIFESTACIJE
OČUVANJE I UNAPREĐENJE KULTURNOG NASLJEĐA, SEOSKIH OBIČAJA I
MANIFESTACIJA - POZICIJA 0293 (1.100.000,00 KUNA) - U sklopu ove stavke
proračuna financirala se je organizacija manifestacija od strane Krapinsko-zagorske županije te
su se sufinancirale i druge manifestacije gdje je Županija bila pokrovitelj ili suorganizator.
Kajkavci u Lisinskom - Krapinsko-zagorska županija je zajedno sa četiri druge kajkavske
županije (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Zagrebačka) i Gradom Zagrebom
u nedjelju, 02. ožujka 2018. 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 26.400,00 kuna.
12. Babičini kolači - Manifestacija Babičini kolači ove godine održana je 07. travnja 2018.
godine u Oroslavju u suradnji s Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije i Gradom
Oroslavje. Ove godine na manifestaciji je sudjelovalo je 38 babica. Pobjednica je Mirica
Sinković iz Donje Stubice s uskrsnim medenjacima Ana. Drugo mjesto osvojila je Biserka
Stepan, također iz Donje Stubice, s tortom od graha, dok je treće mjesto osvojila Ana Hrčić iz
Oroslavja, sa Starinskom tortom. Pobjednica u kategoriji Izvorno zagorsko je Lacković Božica iz
Oroslavja. Za navedenu manifestaciju utrošeno je 98.875,37 kuna.
16. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije - Natjecanje je održano 21. travnja 2018.
godine u Zlatar Bistrici na području Poslovne zone. Ove godine natjecalo se deset orača u
kategoriji plugova premetnjaka i plugova ravnjaka. Najbolji orač u kategoriji plugova
premetnjaka bio je Vilko Kukec iz Belca, a Stjepan Počekal iz Mača u kategoriji plugova
ravnjaka. Mirko Majsec, predsjednik Udruge uzgajivača konja Krapina, prikazao je tradicijsko
oranje konjima zagorskim plugom, jednobrazdnim okretačem. Natjecanje su organizirali
Krapinsko – zagorska županija, Udruga natjecatelja u oranju KZŽ i Hrvatska poljoprivrednošumarska savjetodavna služba. Za organizaciju manifestacije utrošeno je 37.048,75 kuna.
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51. Sajam i izložba zagorskih vina – 18. i 19. svibnja 2018. godine u Bedekovčini na Bajerima
je održana manifestacija Sajam i izložba zagorskih vina. U dva dana zanimljive enološke
manifestacije zagorski restorani i OPG-ovi su za posjetitelje pripremili vrhunske zagorske
delicije i svoje autohtone. Apsolutnim šampionom 51. Sajma i izložbe zagorskih vina proglašena
je Vinarija Bodren, koja je i među dobitnicima sedam velikih zlata. Uz zlata Borisa Drenškog,
koji je velika zlata dobio za Rajnski rizling, chardonnay i traminac, isto su odličje osvojili i
Vinarija Kopjar za graševinu te Vinarija Sever za dva traminca. Najbolje ocijenjeno vino u
kategoriji hobista je sivi Pinot Saše Tkaleca, a u kategoriji pjenušavih vina to je Baronial Vina
Vuglec. Na sajam i izložbu vina je utrošeno 165.308,45 kuna.
XVIII. izložba stoke i XX. izložba konja - Manifestacija je održana 02. lipnja 2018. godine u
gradu Pregradi. Posjetitelji su na izložbi mogli vidjeti različite vrste životinje od gotovo stotinjak
izlagača. Uz 17 konja, 23 goveda i 11 teladi u Bambino kupu, tu su bile izložene ovce, koze,
zagorski purani, kokoši hrvatice i druge male životinje. U sklopu manifestacije organiziran je i
izbor najbolje uređene konjske zaprege. Šampioni ovogodišnje izložbe stoke i konja su krava
Crvena, vlasnika Božidara Domitrana iz Martinščine iz Zlatara i konj Ljiljan, uzgajivača
Miroslava Vrčeka iz Martinca Orehovičkog. Na Izložbu je utrošeno 54.591,96 kuna.
DHMZ – obrana od tuče (osigurano 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. Do 30. lipnja je isplaćeno
100.000,00 kuna za obranu od tuče.
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze - Za provedbu projekta „Zaštita i
revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja – III faza„ osigurano je 75.000,00
kuna, a do 30. lipnja 2018. godine je realizirano 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 8.427,70 kuna.
Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – regresiranje kamata (10.000,00) - 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 33,61 kuna.
Regresiranje kamata u agroturizmu (10.000,00 kuna) - Temeljem Ugovora o poslovnoj
suradnji na realizaciji projekta “Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-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 312,83 kuna.

PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme (10.000,00 kuna) - Sredstva se
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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).
Odbor za sigurnost u prometu (88.000,00 kuna – izvor: KZŽ 60.000,00 kuna i JLS: 28.000,00
kuna)
– u navedenom periodu održan je prvi dio, odnosno 4 proljetne akcije „JUMICAR“ odnosno
osposobljavanje učenika 2. razreda osnovnih škola o sigurnosti u prometu koji se sastoji od
teorijskog i praktičnog dijela. Za navedenu akciju utrošen je iznos od 25.000,00 kuna. Također je
održana akcija „Promet nije šala ni opasnost mala“ usmjerena prema djeci predškolske dobi u
kojoj su sudjelovali predstavnici svih 24 dječjih vrtića. Akcija je održana u Dječjem vrtiću
„Bubamara“ u Donjoj Stubici dana 18. svibnja 2018. godine. Za nabavu nagradnog fonda
osigurana su sredstva u iznosu od 24.962,50 kuna (edukativne slikovnice, prometni znakovi,
prometni domino i slično) koju će koristiti svi sudionici vrtića. Za prijevoz sudionika utrošen je
iznos od 4.500,00 kuna. Sveukupno je u predmetnom periodu realizirano 62.320,69 kuna.
Sufinanciranje Krapinsko–zagorskog Aerodroma (KZA d.o.o.) (za tekuće poslovanje
320.000,00 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
2018. godinu, te Sporazum o doznačivanju novčanih sredstva trgovačkom društvu KZA d.o.o. za
2018. godinu. Za tekuće poslovanje u predmetnom periodu realizirano je 175.000,02 kuna. Što
se tiče kapitalnih ulaganja navedena sredstva planiraju se utrošiti na izgradnju građevine
infrastrukturne namjene, prometnog sustava – prilazne ceste s komunalnom infrastrukturom i
otplata rata za glavnicu za službeno vozilo za što su u predmetnom periodu utrošena sredstva
iznosu od 10.361,14 kuna.
Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP d.o.o.) (za tekuće poslovanje 225.000,00
kuna; i kapitalne pomoći 1.199.000,00 kuna) – Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka
županija, Grad Zagreb i IPZP d.o.o. sklopili su I. dodatak Ugovora 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 1.199.000,00 kuna). U predmetnom periodu
siječanj-lipanj 2018. godine, sukladno svom udjelu KZŽ je sufinancirala IPZP d.o.o. u dijelu
tekućeg poslovanja sa iznosom od 91.586,10 kuna, a u dijelu za kapitalne investicije sa
124.067,29 kuna.
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Iz područja županijskog javnog linijskog prijevoza putnika - U predmetnom periodu
Upravni odjel je rješavao zahtjeve prijevoznika za obnovom županijskih Dozvola. Tako je
prijevozniku „Bo-Ni promet“ d.o.o. odobrena obnova 16 Dozvola i prijevozniku „Potočki
promet“ d.o.o. odobrena obnova 1 Dozvole. U predmetnom periodu je prihod KZŽ od obnove,
odnosno izdavanja Dozvola iznosio 6.810,00 kuna. Upravni odjel rješavao je i zahtjeve
prijevoznika za izmjenom voznih redova (za koje nije potrebno provoditi postupak usklađivanja)
i trajnom obustavom prijevoza. Tako je prijevoznicima „Presečki grupa“ d.o.o. zajedno s
prijevoznikom „Autobusni promet“ d.o.o. odobreno 23 izmjene voznih redova, te 6 zahtjeva za
trajnom obustavom prijevoza. (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).
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 (sufinanciranje izrade projektnotehničke dokumentacije za sanaciju klizišta, sufinanciranje sanacije klizišta i
sufinanciranje nabave (500.000,00 kuna) – aktivnosti vezane uz sufinanciranje sanacije
oštećenja nastalih prilikom pojave elementarnih nepogoda (bujične vode, topljenje velikih
količina snijega, klizišta …) Temeljem Kriterija, Župan je donio novi Pravilnik o načinu
ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda. U predmetnom
periodu Župan je sukladno Kriterijima i Pravilniku odobrio sufinanciranje izrade projektnotehničke dokumentacije za sanaciju klizišta Gradu Zlataru i Općini Mače u ukupnom iznosu od
60.000,00 kuna; za sufinanciranje sanacije klizišta odobren je Općini Desinić iznos od 30.000,00
kuna; a za sufinanciranje nabave kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih makadamskih
cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda slijedećim JLS odobrena su sredstva u ukupnom
iznosu od 60.000,00 kuna: Pregrada, Zagorska Sela, Kumrovec i Kraljevec na Sutli. U
predmetnom periodu sveukupno je odobreno 150.000,00 kuna.
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode (115.000,00 kuna) – za
sanaciju štete na 2 gospodarska objekta (fizičke osobe) nastale uslijed pojave požara, u
predmetnom periodu ukupno je odobreno i realizirano 13.000,00 kuna. Županijskoj upravi za
ceste KZŽ doznačen je iznos od 14.902,00 kuna radi sanacije šteta na prometnoj infrastrukturi.
Sveukupno je realizirano 27.902,00 kuna.
Kapitalne pomoći gradovima i općinama za uređenje prometne i komunalne
infrastrukture, tzv. „male komunalne akcije“ (600.000,00 kuna) – Sukladno Pravilniku o
raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture u 2018. godini
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,
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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“ Općini Radoboj u iznosu od 39.000,00 kuna.
Kapitalne pomoći gradovima i općinama za vodoopskrbu i odvodnju (700.000,00 kuna) –
Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava JLS za izgradnju i rekonstrukciju sustava
vodoopskrbe i odvodnje u 2018. godini, Župan je odobrio sufinanciranje izvođenja radova za
razvitak vodoopskrbe slijedećim JLS: Radoboj, Pregrada, Jesenje, Zagorska Sela, Zlatar, Tuhelj i
Lobor u ukupnom iznosu od 450.699,00 kuna.
Širokopojasna infrastruktura (400.000,00 kuna) – U predmetnom periodu Župan je donio
Pravilnik o raspodjeli sredstava JLS za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
za širokopojasnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.
Temeljem Pravilnika, Župan je odobrio sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za
„Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova“ u ukupnom iznosu
od 400.000,00 kuna i to: Gradu Zlataru (nositelj) u područjima Grada Zlatara i Općina
Budinšćine, Hrašćine i Konjšćine; Gradu Pregrada (nositelj) u područjima Gradova Pregrade i
Klanjca i Općina Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec,
Tuhelj i Zagorska Sela; Gradu Donja Stubica (nositelj) u područjima Gradova Donja Stubica i
Oroslavje, i Općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće; i
Općini Bedekovčina (nositelj) za područja Općina Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi
Golubovec i Sveti Križ Začretje. U predmetnom periodu realizirano je 300.000,00 kuna.
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, grobna naknada i porez na
kuće za odmor). U predmetnom periodu provedeno je 23 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“.
Vođenje registra sudskih sporova – ukupan broj sudskih sporova pokrenutih radi naplate
potraživanja
Županije prema dužnicima po raznim Programima je 30. Ne vodi se niti jedan sudski postupak u
kojem je Županija tužena strana.
„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
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iznos koji je prihvaćanjem povoljnijih uvjeta iz Odluke otpisan. Krediti su 2001. godine
odobravani iz 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 donosi
rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta.

3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

* 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
- 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
* Izrada financijskih izvješća
Izrada financijskih izvješća za razdoblje siječanj – ožujak te siječanj-lipanj za potrebe nadležnih
institucija.
*Aktivnosti planiranja i izvještavanja o izvršavanju proračuna
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- provođenje aktivnosti vezanih uz I izmjenu i dopunu Proračuna za 2018 godinu i pratećih
dokumenata uz izmjene i dopune
- godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

* 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 2017. godinu za Krapinsko-zagorsku županiju

*Financijski podaci
* Prihodi i primici Proračuna Županije (bez RVI proračunskih korisnika –Razina „22“) za
razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine iznose 75.837.220 kuna, dok rashodi i izdaci
proračuna za isto vremensko razdoblje iznose 69.877.586 kune.
- U navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u
iznosu od 5.959.634 kuna,
- potraživanja Županije na dan 30.06.2018. godine iznose 31.316.528 kuna
- obveze Županije na dan 30.06.2018. godine iznose 25.608.997 kuna
- novčana sredstva na dan 30.06.2018. godine iznose 17.672.054 kuna.

4. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. GODINE
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u periodu od 01.01.2018. do 31.06.2018. objavio je
11 otvorenih postupaka javne nabave i 13 postupaka jednostavne nabave. Objavljen je Plan
nabave za 2018. godinu i VII. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu.
Temeljem pravomoćnih odluka o odabiru sklopljeno je šest ugovora javne nabave ukupne
vrijednosti 58.870.249,30 kuna dok su u dva postupka javne nabave donesene dvije odluke o
poništenju postupka javne nabave, a u tijeku je pregled i ocjena ponuda za 3 postupka javne
nabave.
Ukupno je kroz otvorene postupke javne nabave zaprimljeno 50 ponuda te je napravljen pregled
i ocjena ponuda.
U provedenim postupcima jednostavne nabave zaprimljene su 32 ponude, izvršen je pregled i
ocjena ponuda, donesene su Obavijesti o odabiru i sklopljeni su ugovori ukupne vrijednosti od
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1.845.419,90 kn.
Tekući poslovi: u tijeku je priprema dokumentacije za nadmetanje za nabavu stručnog nadzora
nad izvođenjem radova za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica,
nabavu projektantskog nadzora za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Zlatar
Bistrica, nabavu radova za sanaciji odlagališta otpada Gorjak i nabava usluge prijevoza učenika
osnovnih škola.
Krapinsko-zagorska županija kao središnje tijelo zajedničke nabave za pojedinačne javne
naručitelje priprema dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za
opskrbu električnom energijom procijenjene vrijednosti od 14.000.000,00 kn.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine broj 120/16“) kao redovni poslovni provode
se: ažuriranje Registra ugovora, Izmjena i objava plana nabave, te ostali poslovi vezani uz
zakonske obaveze.
Isto tako, prate se i ugovoreni projekti koji se financiraju iz sredstava EU.
U prilogu je tablica sa detaljnim pregledom provedenih postupaka za razdoblje od 01.01.2018.
do 30.06.2018.

RE
DNI
BR
OJ

PREDMET
NABAVE

TIJEK
POSTUPKA
JAVNE
NABAVE
(datum
objave
dokumentacij
eo
nabavi/datum
otvaranja
ponuda)

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDME
TA
NABAVE

DATUM
DONOŠENJ
A ODLUKE
O
ODABIRU/D
ATUM
SKLAPANJA
UGOVORA

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa
PDV-om)

1.

OPSKRBA
PRIRODNIM
PLINOM ZA
KZŽ I
USTANOVE
KOJIMA JE
KZŽ
OSNIVAČ

11.12.2017./17
.01.2018.

18.100.000,
00 kn bez
PDV-a;

26.03.2018./O
kvirni
sporazum
24.04.2018.

13.558.127,
89 kn

RADOVI NA
IZGRADNJI

22.02.2018/29.

24.05.2018./14

11.590.351,

2.

22.625.000,
00 kn sa
PDV-om

8.350.000,0
0 kn bez

NAPO
MENA

43

3.

4

5.

RE
DNI
BR
OJ

ŠKOLSKE
SPORTSKE
DVORANE
UZ
PODRUČNU
ŠKOLU
HRAŠĆINA

03.2018.

RADOVI NA
SANACIJI
ODLAGALIŠ
TA OTPADA
MEDVEDOV
JAREK

23.02.2018./14
.05.2018.

PDV-a;

.06.2018.

51 kn

10.437.500,
00 kn sa
PDV-om

7.529.397,0
0 kn bez
PDV-a;

13.08.2018./

9.411.746,2
5 kn sa
PDV-om

IZVOĐENJE 09.04.2018./15
GRAĐEVINS .05.2018.
KIH
RADOVA
NA
IZGRADNJI
POSLOVNOTEHNOLOŠ
KOG
INKUBATO
R KZŽ

20.439.443,
72 kn bez
PDV-a;

IZVOĐENJE 16.04.2018/09.
RADOVA
05.2018.
NA
ENERGETSK
OJ OBNOVI
- OŠ
KSAVERA
ŠANDORA
GJALSKOG
ZABOK

6.314.945,0
0 kn bez
PDV-a;

PREDMET
NABAVE

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDME
TA

TIJEK
POSTUPKA
JAVNE
NABAVE
(datum
objave

14.08.2018./

25.549.304,
65 kn sa
PDV-om

28.05.2018./15
.06.2018.

8.531.035,0
0 kn

DATUM
DONOŠENJ
A ODLUKE
O
ODABIRU/D
ATUM

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa

7.893.681,2
5 kn sa
PDV-om

NAPO
MENA
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dokumentacij
eo
nabavi/datum
otvaranja
ponuda)
6.

7.

8.

NABAVE

DIJAGNOSTI 19.04.2018./22
ČKO.08.2018.
TERAPIJSK
A I OSTALA
MEDICINSK
OTEHNIČKA
OPREMA U
SKLOPU
PROJEKTA
POBOLJŠAN
JA
PRISTUPA
PRIMARNOJ
ZDRASTVE
NOJ ZAŠTITI
U DOMU
ZDRAVLJA
KZŽ

3.557.360,0
0 kn bez
PDV-a;

RADOVI NA 17.05.2018./08
DOVRŠENJU .06.2018.
IZGRADNJE
DVODIJELN
E ŠKOLSKE
SPORTSKE
DVORANE
OŠ
ĐURMANEC

7.200.000,0
0 kn bez
PDV-a;

IZVOĐENJE 18.05.2018/11.
RADOVA
6.2018.
NA
ENERGETSK
OJ OBNOVI

3.577.861,0
0 kn bez
PDV-a;

SKLAPANJA
UGOVORA

PDV-om)

U tijeku
pregled i
ocjena
ponuda

4.446.700,0
0 kn sa
PDV-om

05.07.2018./24
.07.2018.

11.073.260,
56 kn

13.07.2018./31
.07.2018.

4.240.414,3
0 kn

9.000.000,0
0 kn sa
PDV-om

4.472.326,2
5 kn sa
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- OŠ
VIKTORA
KOVAČIĆA
HUM NA
SUTLI

PDV-om

IZVOĐENJE 18.05.2018/11.
RADOVA
6.2018.
NA
ENERGETSK
OJ OBNOVI
- OŠ JANKA
LESKOVAR
A
PREGRADA

4.056.447,0
0 kn bez
PDV-a;

RE
DNI
BR
OJ

PREDMET
NABAVE

10.

MANJI
19.06.2018./12
INFRASTRU .07.2018.
KTURNI
RADOVI U
SKLOPU
PROJEKTA
POBOLJŠAN
JA
PRISTUPA
PRIMARNOJ
ZDRASTVE
NOJ ZAŠTITI
U DOMU
ZDRAVLJA
KZŽ

9.

TIJEK
POSTUPKA
JAVNE
NABAVE
(datum
objave
dokumentacij
eo
nabavi/datum
otvaranja
ponuda)

13.07.2018./31
.07.2018.

5.877.060,0
4 kn

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDME
TA
NABAVE

DATUM
DONOŠENJ
A ODLUKE
O
ODABIRU/D
ATUM
SKLAPANJA
UGOVORA

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa
PDV-om)

2.136.000,0
0 kn bez
PDV-a

ODLUKA O
PONIŠTENJU
31.07.2018.

Ugovor nije
sklopljen

5.070.558,7
5 kn sa
PDV-om

NAPO
MENA

2.670.000,0
0 kn sa
PDV-om
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11.

IZVOĐENJE 29.06.2018./23
RADOVA
.07.2018.
NA
ENERGETSK
OJ OBNOVI
- OŠ
ĐURMANEC

5.427.709,0
0 kn bez
PDV-a;
6.784.636,2
5 kn sa
PDV-om

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. GODINE
RED PREDME
NI
T
BR
NABAVE
OJ

TIJEK
POSTUPKA
JEDNOSTAV
NE NABAVE
(datum slanja
poziva za
dostavu
ponude
/datum
otvaranja
ponuda)

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDMET
A
NABAVE

DATUM
DONOŠENJA
OBAVIJESTI
O
ODABIRU/D
ATUM
SKLAPANJA
UGOVORA

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa
PDV-om)

1.

08.01.2018./16.
01.2018.

280.000,00
kn bez
PDV-a;

16.01.2018./17.
01.2018.

349.568,75
kn

23.01.2018./31.
01.2018.

240.201,00
kn

2.

Adaptacija
sanitarnog
čvora i
spojnog
hodnika na
1. katu
zgrade
KZŽ

Usluge
12.01.2018./22.
korištenja i 01.2018.
održavanja
računovods
tvenih
računalnih
programa
KZŽ za
2018.
godinu

NAPOM
ENA

350.000,00
kn sa PDVom

192.160,80
kn bez
PDV-a;
240.201,00
kn sa PDVom
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3.

Nabava
Promotivn
og
materijalamajice s
logom
Bajka na
dlanu

12.01.2018./22.
01.2018.

Savjetodav
ne usluge
za
pripremu
postupka
javne
nabave

13.03.2018./20.
03.2018.

Izrada
projektne
dokumenta
cije za
energetsku
obnovu
Srednje
škole
Konjšćina

23.03.2018./03.
04.2018.

RED PREDME
NI
T
BR
NABAVE
OJ

TIJEK
POSTUPKA
JEDNOSTAV
NE NABAVE
(datum slanja
poziva za
dostavu
ponude
/datum

4.

5.

120.000,00
kn bez
PDV-a

22.01.2018./29.
01.2018.

94.250,00
kn

20.03.2018.datum
sklapanja
ugovora

86.250,00
kn

05.04.2018./16.
04.2018.

124.500,00
kn

DATUM
DONOŠENJA
OBAVIJESTI
O
ODABIRU/D
ATUM
SKLAPANJA
UGOVORA

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa
PDV-om)

150.000,00
kn sa PDVom

69.000,00
kn bez
PDV-a
86.250,00
kn sa PDVom

100.000,00
kn bez
PDV-a;
125.000,00
kn sa PDVom

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDMET
A
NABAVE

NAPOM
ENA
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otvaranja
ponuda)
6.

7.

8.

9.

10.

Izrada
izvješća o
stanju
okoliša za
razdoblje
od 4g. za
KZŽ

25.04.2018./04.
05.2018.

90.000,00
kn bez
PDV-a

21.05.2018./30.
05.2018.

148.750,00
kn

21.05.2018./25.
05.2018.

237.325,00
kn

28.05.2018./29.
05.2018.

92.012,50
kn

29.05.2018./01.
06.2018.

95.562,65
kn

19.06.2018./27.
06.2018.

90.000,00
kn

112.500,00
kn sa PDVom

Nabava
30.04.2018./10.
učioničke
05.2018.
opreme,
opreme za
blagovaoni
cu i
zbornicu za
novoizgrađ
enu POŠ u
Martinišću

199.400,00
kn bez
PDV-a

Nabava
kuhinjske
opreme za
novoizgrađ
enu POŠ u
Martinišću

30.04.2018./10.
05.2018.

77.000,00
kn bez
PDV-a;

Nabava
usluge
fiksne
telefonije i
interneta

18.05.2018./25.
05.2018.

Izrada
prometnog
elaborata
za
biciklističk

05.06.2018./12.
06.2018.

249.250,00
kn sa PDVom

96.250,00
kn sa PDVom
83.000,00
kn bez
PDV-a;
103.750,00
kn sa PDVom
78.900,00
kn bez
PDV-a;
98.625,00
kn sa PDV-
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e rute KZŽ
11.

Usluga
stručnog
nadzora
nad
izvođenje
m radova
na
izgradnji
dvorane u
Hrašćini

om
05.06.2018./12.
06.2018.

104.000,00
kn bez
PDV-a;

13.06.2018./14.
06.2018.

225.000,00
kn

130.000,00
kn sa PDVom

RED PREDME
NI
T
BR
NABAVE
OJ

TIJEK
POSTUPKA
JEDNOSTAV
NE NABAVE
(datum slanja
poziva za
dostavu
ponude
/datum
otvaranja
ponuda)

PROCIJE
NJENA
VRIJEDN
OST
PREDMET
A
NABAVE

DATUM
DONOŠENJA
OBAVIJESTI
O
ODABIRU/D
ATUM
SKLAPANJA
UGOVORA

IZNOS
PREMA
SKLOPLJ
ENOM
UGOVOR
U (sa
PDV-om)

12.

07.06.2018./08.
06.2018

18.000,00
kn bez
PDV-a;

14.06.2018.datum
sklapanja
ugovora

22.500,00
kn

21.06.2018./27.
06.2018.

39.500,00
kn

13.

Usluga
koordinato
ra II u fazi
izvođenja
radova na
izgradnji
dvorane u
Hrašćini

Nabava i
12.06.2018./19.
sadnja
06.2018.
trajnih
biljnih
vrsta na
dijelu
dvorišta
novosagrađ
ene POŠ

22.500,00
kn sa PDVom

40.000,00
kn bez
PDV-a;

NAPOM
ENA

50.000,00
kn sa PDVom
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Martinišće

5. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Zaključkom Župana utvrđen je Operativni plan raspodjele izvornih proračunskih sredstava u
obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2018.g. (Sl.gl. br. 5/18., 15/18. i 33/18.) te
Program javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi na 8. sjednici Županijske skupštine
dana 04.04.18.. Svi programi koji su se izvodili i prošlih godina, planirani su i u 2018. godini (
jedan dio u istom, a jedan dio i u većem opsegu). Svi se uspješno realiziraju u prvoj polovini
godine (prosjek financijske realizacije planiranih sredstava UO-a je 43 %).
Tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je 444 urudžbiranih predmeta i oko 1800 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 68%
(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; od 66 prijavljenih projekata na javni poziv, podržano je njih 43; plan 135.000kn;
realizacija 15 %;
KULTURNE INSTITUCIJE
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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 stručno-savjetničku.
U skladu s proklamiranom kulturnom politikom Županije, za pomoć tim institucijama (iako
Županija nije osnivač) planirano je 185.000 kn; realizacija 40% (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 – za rad udruge planirano 70.000 kn, realizirano 57 %
RAD POVIJESNE POSTROJBE KZŽ
Udruga “Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel koja njeguje povijesni način pucanja iz
kubura, odlukom nadležnog tijela imenovana je za Povijesnu postrojbu KZŽ. Udruga tako pored
svoje redovite djelatnosti (čuvanje, prezentacija i poučavanje načina pucanja iz “kubura”) po
potrebi i na poziv sudjeluje u protokolarnim susretima i nastupima KZŽ.
planirano 130.000 kn; realizirano 61%
MANIFESTACIJE U KULTURI KZŽ i SUSRETI ZA RUDIJA GORNJA STUBICA
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. Ujedno se organiziraju i manifestacije koje
svojim aktivnostima doprinose spominjanju na događaje iz Domovinskog rata.
Sukladno novim zakonskim odredbama, svi organizatori tih manifestacija (izuzev manifestacije
Susreti za Rudija – sredstva dodijeljena direktno ugovorom) 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 za 89 projekata (od 140 prijavljenih projekata potporu nije dobio 51
projekt). Planirana sredstva od 525.000 kn – realizirano 52% - 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; Susreti za Rudija …)

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….
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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 za 33 projekta (od njih 33
prijavljena). Planirana su sredstva od 340.000 kn., realizirano je 15% - Isplata je zbog
procedure provedbe javnog poziva započela početkom lipnja 2018.
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 150.000 kn.
Plan 350.000 kn; realizacija 100 %
ZNANSTVENI EDUKATIVNO-ZABAVNI CENTAR – ZEZ
Kroz realizaciju ovog projekta KZŽ s partnerima želi obnoviti dvorac Stubički Golubovec (s
pripadajućim parkom) te u obnovljenom objektu i parku organizirati sljedeće sadržaje (a u svrhu
popularizacije znanosti i edukacije na nov i vrlo suvremen način uz interakciju gospodarstva,
turizma, znanosti, obrazovanja i kulture) :
objekt dvorca: stalni izložbeni postav s temama iz područja kemije, biologije, fizike, matematike,
prirode i društva, modernih tehnologija, astronomije i sl.; info pult sa darovnom trgovinom i
knjižarom, garderobu, sanitarije, prostore za održavanje seminara – radionica, predavanja,
igraonice i ostalih interaktivnih i multimedijalnih znanstvenih i kulturnih događanja, kazališnih
predstava, koncerata, promocija, proslava ..
Ugostiteljske sadržaje – bistro, caffe,; Upravu Centra; Servisni i tehnički prostori.
Park: prostor na otvorenom za eksponate, seminare, prezentacije, radionice, koncerte, predavanja
i ostalo; Ugostiteljski sadržaji – caffe i restoran, u novoj zgradi;
Plan: 505.000 kn; realizirano: 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 20%
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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 920.000 kn; realizacija: 80 %. Pored toga Županija daje i stipendije učenicima i
studentima koji imaju kategorizaciju HOO (u prvoj polovini 2018. dodijeljene su 3 takve
stipendije studentima: skijanje, plivanje, trčanje – 9.000 kn ukupno).
Dana je i nagrada I. Habazin za osvajanje titule svjetske prvakinje u boksu – srednja kategorija 10.000 kn
Natjecanje sportskih klubova učenika osnovnih i srednjih škola financirano je putem Zajednice
školskih sportskih klubova i izdvojeno je 200.000 kn; realizacija 90% poradi vida natjecanja koje
počinje i završava s trajanjem nastavne godine 2017/18; u sustavu natjecanja u 10 sportskih
disciplina sudjelovalo je 340 sportskih ekipa i 2.670 učenika sportaša; osvojene su vrijedne
državne nagrade (1. mjesto pojedinačno OŠ u krosu; 1. mjesto u krosu učenici OŠ; 2. mjesto u
krosu učenice OŠ; 1. mjesto streljaštvo učenici OŠ; 2. mjesto streljaštvo učenice OŠ; 3. mjesto
stolni tenis učenici 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 5,5 miliona kn iz decentraliziranih
sredstava za izgradnju SD POŠ Hrašćina – realizacija – 0% (prva situacija se očekuje krajem
srpnja).
•
(iz izvornih sredstava) razno razne sanacije, adaptacije i opremanje školskih objekata –
plan : 3.190.000 kn; realizirano 35%
•
završetak izgradnje POŠ Martinišće – vrijednost investicije 6,5 miliona kuna – kreditna
sredstva
•
održavanje školskih natjecanja učenika u znanju, umjetničkom izrazu; putovanja učenika
na novigradsko proljeće te mnoge međunarodne susrete; plan 420.000 kn – realizirano 88% –
sudjelovalo 3.486 učenika Osnovnih škola te 1.665 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:
1.
OŠ - 18 učenika iz 9 osnovnih škola te 15 njihovih mentora osvojili su 4 prva, 9 drugih i
5 trećih mjesta;
2.
SŠ – 25 učenika iz 7 srednjih škola te 20 njihovih mentora osvojili su 6 prvih, 11 drugih
i 8 trećih mjesta;
3.
glazbene škole – iz 3 glazbene škole nagrađeno je 25 učenika i 7 mentora koji su na
državnom natjecanju osvojili pet I mjesta i sedam II mjesta..
•
stipendiranje 61 učenika po 400 kn i 85 studenata (uključivo i 4 nadarena) po 600 kn (od
toga - plan 1.310.000 kn, realizacija: 48%
•
stručno usavršavanje učitelja i profesora te učenika – pomoć za rad aktiva po predmetima
te pomoć za odlaske na usavršavanja - plan 80.000 kn; realizirano 38 %
•
sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca tijekom drugog polugodišta školske godine
2017/18. 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
2.974 učenika, a željezničkim 1.062 učenika- plan 3.195.000 kn; realizirano 48%
•
Projekt Baltazar 4 - osiguravanje pomoćnika u nastavi za 55 učenika s teškoćama zapošljavanjem 55 pomoćnika u nastavi; 92% sredstava dobiveno kroz EU natječaj, a 8%
sredstava iz izvornih županijskih sredstava – Projekt ukupno: 2.500.000 KN; sam projket je
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završen sa završetkom školske godine 2017/18. i održavanjem završne manifestacije 09.06.18. u
Stubičkim Toplicama (domaćin OŠ V.B. Stubičke Toplice) 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.
•
Projekt Zalogajček 2 - u 30 OŠ KZŽ u školskoj godini 2017/2018. osiguravaju se obroci
za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač
škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na
svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se
djeca uključuju u projekt, a projektom je obuhvaćen 1.381 učenik. Vrijednost EU projekta
(samo EU sredstva) 1.406.000 kn
•
Sufinanciranje posebnih programa za učenike s teškoćama: plaćanje 50% programa za
11 učenika u SUVAG-u Zagreb te sufinanciranje prijevoza za 1 učenicu koju roditelji voze u
Zagreb, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 14 učenika koji pomoćnika nisu dobili kroz
projekt Baltazar i to u određenom omjeru sa JLS; plaćanje 1/3 prijevoza za djecu korisnike
programa u COO Krapinske Toplice: plan 270.000 kn, realizacija 85%;
•
ulaganje u visokoškolsko obrazovanje kroz pomoć za opremu i materijalne troškove
studijima u Zaboku i Pregradi te VHZK Krapina ; plan 385.000 kn; realizacija 84%
•
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 150.000 kn,
realizirano 59%;
•
Projekt Lumen – provodi se kroz dvije školske godine (2017-2019) te su za to razdoblje
osigurana bespovratna sredstva EU fonda u iznosu od 954.000 kuna. Ciljevi ovog projekta su
educirati nastavnike, stručne suradnike i predstavnike institucija, izraditi prateće materijale koji
će biti dostupni na platformi nastavnicima, učenicima i roditeljima, izravna komunikacija s
poslovnim sektorom te promocija postignuća darovitih učenika.
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6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU
SKRB, UDRUGE I MLADE

Ukupno zaprimljeno:

1096 predmeta

Neupravni postupak:

396 predmeta

Upravni postupak:

700 predmeta (700 UPI i 0 UP/II )

ZDRAVSTVO
Donijeta Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.
Donijet Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane
funkcije između zdravstvenih ustanova u 2018. godini.
Donijete I. Izmjene Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za
decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova u 2018. godini.
Donijeta Odluka o upotrebi dobiti Ljekarne Krapinsko-zagorske županije iz 2017. godine.
Donijeta Odluka o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije za 2017. godinu.
Donijeta Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju javne
zdravstvene službe.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske, Broj: 05-95/1-2018 od 28. veljače 2018. godine, za prodaju nekretnine u vlasništvu
Bolnice Domu za starije i nemoćne osobe Rezindecije Kastelan, Tuheljske Toplice, Bolnička
ulica 2.

Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske, Broj: 05-22/5-2018 od 29. ožujka 2018. godine, za izdavanje brisovnog očitovanja
radi brisanja prava nazadkupa na nekretninama u vlasništvu Stjepana Kralja iz Krapinskih
Toplica, Čret 170.
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Dana suglasnost Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Gajeva 2, na
Odluku Upravnog vijeća Bolnice, Broj: 01-7-2/1-2/1-2018, od 27 veljače 2018. godine, o otpisu
potraživanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice prema Hrvatskom
zavodu za zdravstveno osiguranje.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice, broj: 01-7-5/3-6-2018. od 29. svibnja 2018. godine kojom se odobrava Udruzi
veteran Specijalne policije Domovinskog rata „Baruni“ Stubičke Toplice, Zagorska 14b,
korištenje dijela zemljišta - Andraševec, u površini od 500m², a koje se nalazi uz povijesnopoučnu stazu.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice, broj: 01-7-5/3-7-2018 od 29. svibnja 2018. godine kojom se
odobrava Biciklističkom klubu Stubaki, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, korištenje dijela
zemljišta – Adraševec.
Dana suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, Broj: 01-13671-3-2018 od 28. ožujka 2018. godine i Ugovor o davanju na korištenje
prostora Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zavodu za hitnu medicinu
Krapinsko-zagorske županije, za potrebe obavljanja djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
Ispostave Zabok na adresi Trg svete Jelene 6, Zabok.

Izrađeno i upućeno Županijskoj skupštini na usvajanje:
- Prijedlog Nacrta Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu
- Prijedlog Nacrta Rješenja o razrješenju mrtvozornika dr.sc. Krunoslava Fučkara, dr. med. iz
Krapinskih Toplica, Antuna Mihanovića 3E, za područje općine Krapinske Toplice
- Prijedlog Nacrta Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godini
- Prijedlog Nacrta Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje
siječanj - prosinac 2017. godine.

Za nabavku pitke vode u školama koje nisu opskrbljene pitkom vodom na području Krapinskozagorske županije ukupno je utrošeno 16.896,00 kn.
Za mrtvozorstvo ukupno izdvojeno 207.028,22 kn za naknadu mrtvozornicima.
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Hrvatskoj mreži Zdravih gradova, Zagreb plaćena godišnja članarina u iznosu od 7.000,00 kn.
Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana sufinancirani troškovi kotizacije u iznosu od
2.000,00 kn za pohađanje poslijediplomskog tečaja jedne liječnice.
Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije financirana u iznosu od 1.300.000,00 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 2018. godini.
Hrvatskom društvu za pelviperineologiju, Zabok sufinancirana multimedijska interaktivna
edukacijska konferencija u iznosu od 3.000,00 kn o minimalno invazivnoj zdjeličnoj kirurgiji i
pelviperineologiji.
Udruzi POGLED IZ NOVOG KUTA – LIVE, Zagreb sufinancirani troškovi organizacije
humanitarnog koncerta u iznosu od 5.000,00 kn za kupnju aparata za limfnu drenažu potrebnih
za liječenje oboljelih od malignih bolesti.
Udruzi Savate klub „Stubica“, Donja Stubica dodijeljena financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 5.000,00 kn za nabavu sportske opreme.
Povodom obilježavanja Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice te Svjetskog dana
mimoza u Zaboku, održan stručni skup na teme „Značaj prevencije, probira, edukacije i
cijepljenja u dijagnostici u sprečavanju promjena vrata maternice“ i „ Dijagnostika i liječenje
promjena vrata maternice“, 26. siječnja 2018. godine, Zabok.
Podržana Javna akcija Zagrli za rijetke bolesti, 2 veljače, Krapina, s ciljem podizanja javne
svijesti o rijetkim bolestima.
Obilježen Svjetski dan oralnog zdravlja, posjet Dječjem vrtiću „Uzdanica“, 20. ožujka 2018.
godine, Zlatar.
Obilježen Svjetski dan bolesnika, posjet Centru za koordinaciju palijativne skrbi u prostoru
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Oroslavje.
Obilježena Svjetski dan osoba s Down sindromom (WDSD), nošenjem rasparenih čarapa, 21.
ožujka 2018. godine.

Održane Javne tribina, na kojoj su predstavljeni pozitivni učinci projekta Poboljšanje pristupa
primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 17. travnja 2018.
godine u Zaboku i 15. svibnja 2018. godine u Krapini.
Podržana prva multimedijska interaktivna edukacijska konferencija o minimalno invazivnoj

58

zdjeličnoj kirurgiji i pelviperiologiji organizacije Hrvatskog društva za pelviperineologiju, 18.
svibnja 2018. godine, Zabok.
Obilježen Svjetski dan nepušenja (31.5.) i Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
(26.6.) - organizirano pješačenje na Belecgrad, za učenike osnovnih i srednjih škola.

SOCIJALNA SKRB

Odobreno je 66 jednokratnih novčanih pomoći samcu ili obiteljima zbog osobito i trenutačno
teških životnih prilika, u ukupnom iznosu 126.518,50 kn.
Odobrene 2 jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenu djece 1. dana u tekućoj godini, u
ukupnom iznosu od 4.500,00 kn.
Odobreno je 101 jednokratnih novčanih pomoći za treće i svako daljnje novorođeno dijete, u
ukupnom iznosu 133.000,00 kn.
Izdano je 497 rješenja o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade, te isplaćeno ukupno 472.150,00 kn.
Proveden Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu županijskog priznanja „VOLONTER/KA
GODINE“ i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2017. godine.
Donijeta Odluka o dodjeli Županijskog priznanja
„VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ za 2017. godine.

„VOLONTER/KA

GODINE“

i

Donijeta Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu
skrb na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.
Donijeta Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva u 2018. godini.
Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, dodijeljena financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 74.049,78 kn za osiguranje troškova radnika u predškolskoj skupini.

Odgojnom domu Bedekovčina, Bedekovčina, dodijeljena financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 7.596,66 kn za prijevoz korisnika poludnevnog boravka sukladno Zaključku Župana.
Savezu Društava Naša djeca Hrvatske plaćena članarina za Projekt Županija-prijatelj djece u
iznosu 12.500,00 kn.
Povodom obilježavanja Dana ružičastih majica s ciljem prevencije među vršnjacima Školi za
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umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok dodijeljena financijska sredstva u iznosu od 500,00 kn.
Dječjem vrtiću Zipkica, Zabok sufinanciran iznos od 3.000,00 kn za troškove radionica u sklopu
programa „Rastimo zajedno“.
Centru za edukaciju i prevenciju nasilja, Đakovo dodijeljena financijska sredstva u iznosu do
1.000,00 kn, za troškove realizacije Dana ružičastih majica povodom obilježavanja Nacionalnog
dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.
Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Krapina dodijeljena financijska sredstva u iznosu od
10.000,00 kn za sufinanciranje troškova radnika u provedbi trogodišnjeg programa „Poludnevni
boravak za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama“.
Povodom Svjetskog dana socijalnog rada, u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica,
podržan stručni skup na temu „Socijalni rad i održivi razvoj lokalne zajednice“, 20. ožujka 2018.
godine.
U Zaboku, 2. svibnja 2018. godine održana Svečana podjela priznanja Krapinsko-zagorske
županije za dodjelu Županijskog priznanja „VOLONTER/KA GODINE“ i „VOLONTERSKA
AKCIJA GODINE“ za 2017. godinu.
Povodom obilježavanja 15. svibnja - Međunarodnog dana obitelji u Zaboku, održan Okrugli stol
na temu Obitelj i uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi.
Povodom obilježavanja 15. svibnja - Međunarodnog dana obitelji u Belcu, a u suradnji s
Centrom za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, podržan susret udomitelja Krapinsko-zagorske
županije.
Poduprijeto tiskanje brošure „Droge, ovisnost i mladi“ International police association (IPA) u
iznosu od 3.237,50 kn.

UDRUGE
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.

Po Javnom pozivu za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade
Krapinsko-zagorske županije isplaćena sredstva:
- Mreži udruga Zagor, Trg sv. Jelene 6, Zabok u iznosu 25.000,00 kn od ukupno 75.000,00 kn
godišnje.
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Po Javnom pozivu za prijavu trogodišnjih programa udrugama koje pružaju podršku ženama
žrtvama nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije isplaćena sredstva:
- CESI-u – Centru 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 10 udruga u ukupnom iznosu 250.000,00 kn.
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.
Temeljem Uredbe o kriterijima, i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije, donijeti
zaključci o financiranju aktivnosti za 8 udruga u ukupnom iznosu od 27.775,00 kn.
Suorganizatori za 13. Sajam udruga KZŽ u Gornjem Jesenju - 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 Društvu Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije isplaćen iznos od
231.666,66 kn.
Program skrbi za starije - Matici umirovljenika KZŽ isplaćen je iznos od 200.000,00 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:
- Prijedlog Nacrta Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za
razdoblje 2018. – 2021. godini
- Prijedlog Nacrta Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na
području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini u nadležnosti Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.
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Održana informativna radionica za Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekta
usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno
osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske
županije, 25. siječnja 2018. godine u Centru za mlade i nezavisnu kulturu, Zabok.
Održana završna konferencija projekta „Razvoj civilnog društva na području Alpe Jadran“, te
predstavljena i publikacija „CD O upute za korištenje“, 29. ožujka, Zabok te poduprijeto tiskanje
publikacije za provedbu projekta „Civil Society Development“ u iznosu od 3.250,00 kn.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije održana tribina na temu
masovne proizvodnje homofobije i transfobije, 15. svibnja 2018. godine, Zabok.
Održano javno događanje „Suradnja Županije s civilnim društvom“, s ciljem predstavljanja rada
Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije i Strategije razvoja civilnog
društva 24. svibnja 2018. godine, Zabok te je Krapinsko-zagorska županija potpisala Deklaraciju
o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj.
Udruzi hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog poremećaja Krapinsko-zagorske
županije, Oroslavje, isplaćen iznos od 3.000,00 kn za sudjelovanje na obilježavanju 25.
obljetnice VRO Maslenica.
Udruzi veterana specijalne policije domovinskog rata „Barun“, Stubičke Toplice, isplaćen iznos
od 43.312,50 kn za kupnju kontejnera za potrebe sanitarnog čvora Rekreacijskog centra J. Mirt
Teček.
Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a), Sveti Križ Začretje,
isplaćen ukupan iznos od 14.217,96 kn:
- iznos od 4.217,96 kn za sufinanciranje popravka sanacija vodovodnih instalacija u
prostoru Udruge
- iznos od 5.000,00 kn za sufinanciranje materijalnih troškova Udruge
- iznos od 5.000,00 kn za sufinanciranje realizacije programa rada Udruge.
Udruzi branitelja i veterana vojne policije Domovinskog rata – Podružnica Krapinsko-zagorske
županije, Krapina, isplaćen iznos od 5.000,00 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zagreb isplaćen iznos od
4.000,00 kn za kupnju dva laptopa djeci hrvatskih branitelja u sklopu projekta „Pomozimo
studentima – studentima hrvatskih branitelja kupnjom laptopa.
Udruzi osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, isplaćen iznos od 5.000,00 kn
za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.
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Županijskog podružnici hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Krapinsko-zagorske
županije, Zabok, isplaćen iznos od 3.000,00 kn za troškove organizacije humanitarnog turnira za
liječenje Tine Bračun.

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Izdavanje akata

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.
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 1556 predmeta od čega se 776 predmeta odnosi
na upravni postupak a 780 predmeta je neupravni postupak a u izvještajnom razdoblju riješeno je
712 predmeta upravnog postupka i 742 neupravnih predmeta. Od značajnih zahtjeva u
izvještajnom razdoblju izdano je 7 građevinskih dozvola za izgradnju građevina gospodarskoproizvodno-razvojnih projekata.
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama( NN broj 86/12, 143/13 i 65/17)
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 5 djelatnika na određeno vrijeme. U tom razdoblju riješeno je
ukupno 1377 predmeta od čega je : 858 predmeta riješeno pozitivno odnosno izdana su rješenja
o izvedenom stanju, 205 rješenja o odbijanju zahtjeva, 192 rješenja o odbacivanju zahtjeva i u
122 slučaja donesena su rješenja o obustavljenim postupcima. U izvještajnom razdoblju, tj. od
01.siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. prihodi od legalizacije iznosili su 448.168,76 kuna.

ZAŠTITA OKOLIŠA
Izdavanje akata
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Glavne aktivnosti se odnose na rad sa strankama odnosno rad po zahtjevima stranaka vezano uz
područje zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom, te izdavanje upravnih i
neupravnih akata kao što su: dozvola za gospodarenje otpadom, izdavanje prethodnih suglasnosti
na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave, rješenja vezana za ocjenu
prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže, uvjeti zaštite prirode za zahvate koji se
izvode izvan granica građevinskog područja, mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije plana i
programa na okoliš itd. U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno 146 predmeta raznih
sadržaja (4 upravnih i 142 neupravnih).
Postupanje sukladno Planu gospodarenja otpadom
Sukladno Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine
(“Narodne novine” broj 3/17), 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 ove godine više nije
trebala sufinancirati troškove za rad društva a što je trebala prethodnih godina.
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj izrađeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i
objedinjena izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave za
2017. godinu te je isto prihvaćeno na 9.sjednici Županijske skupštine dana 27.lipnja 2018.godine
te je isto proslijeđeno Ministarstvu zaštite okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskoj agenciji
za okoliš i prirodu na daljnju uporabu.
Postupanje sukladno obvezama propisanim Zakonom o zaštiti okoliša
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) Krapinsko-zagorska
županija, temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave u okviru njihovih postupaka strateške
procjene utjecaja izmjena prostornih planova, urbanističkih planova i planova gospodarenjem
otpadom na okoliš izdala 27 mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja strategije na okoliš.
Sukladno zahtjevima pravnih, fizičkih osoba kao i jedinica lokalne samouprave o potrebi ocjene
o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izdano je 25 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 („Narodne novine“ broj 61/14) po provedenom postupku
ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš izdana su 2 rješenja.
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
surađivalo 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, 73/17) provođena
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je provjera usklađenosti Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada, i to proizvođača koji
stvaraju 500 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji na području
Krapinsko-zagorske županije te je u izvještajnom razdoblju dostavljeno 5 Planova gospodarenja
otpadom proizvođača otpada.
Nadalje, sukladno odredbama istog zakona iz nadležnost rješavanja zahtjeva za izdavanje
dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom u izvještajnom razdoblju izdana su 3 akata
(dozvola, rješenja).
ZAŠTITA PRIRODE
Glavne aktivnosti se odnose na rad sa strankama odnosno rad po zahtjevima stranaka vezano uz
provedbu postupka ocjene prihvatljivosti 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 15 postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekološku mrežu, izdana su dva 5 mišljenja o potrebi provedbe prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu te su izdana 2 dopuštenja za obavljanje zahvata 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 16
zahtjeva.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

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:
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-

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 i namještenika 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 za rad bez
zasnivanja radnog odnosa te su regulirane obveze iz propisa o zdravstvenom i mirovinskom
osiguranju.
Vezano za početak rada novoustrojenog Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove,
proveden je postupak javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za javnu
nabavu i EU fondove i natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu i EU
fondove.
Zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice, proveden je Oglas za prijam u službu na
određeno vrijeme referenta u pisarnici u arhivi ispostave u Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša s mjestom rada u Zaboku.
Pripremljen je tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem redu Upravnog
odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Pravilnika o izmjeni
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove
Provedene su radnje u svrhu ocjenjivanja službenika i namještenika za rad u 2017. godini,
pripremljeni planovi godišnjih odmora, zahtjevi za izdavanje uvjerenja vezano za uvjet
nekažnjavanosti službenika i obavljani ostali redovni poslovi.
2.
U djelokrugu poslova civilne zaštite, organizirana je svečana sjednica Stožera civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne
zaštite Republike Hrvatske koja je održana 1. ožujka 2018. u Hotelu Terme Jezerčica u Donjoj
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Stubici. Temeljem Odluke o pripremi i provođenju vježbe operativnih snaga sustava civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije, organizirana je združena vježba operativnih snaga civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije, koja je pod nazivom „Požar u OŠ Donja Stubica“ održana
dana 29. svibnja 2018. godine na lokaciji Osnovne škole Donja Stubica. U vježbi je sudjelovalo
više od 480 učesnika (pripadnici operativnih snaga, učenici i zaposlenici škole, gledatelji).
Savjetnica za poslove obrane sudjelovala je u radu izvanredne Skupštine Platforme hrvatskih
županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa koja je održana 18. lipnja 2018. godine u
Zagrebu te na radionici projekta SEE URBAN „Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj
Europi“ u kojem sudjeluje Platforma, a koja je održana 15. ožujka 2018. godine u Osijeku.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini, 17. svibnja 2018. godine održana je sjednica Stožera civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj je razmatrano stanje zaštite od požara na području
Krapinsko-zagorske županije i provođenje pripremnih mjera za turističku sezonu 2018., usvojen
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske
županije s lokalitetima i prostorima za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za
koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara i Plan
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini za područje Krapinsko-zagorske županije.
Pripremljen je materijal za sjednice Županijske skupštine vezano za potvrđivanje Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu te
vezano za Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske
županije za 2017. godinu.
Popraćena je izrada i prikupljeni podaci za Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije
koji je donesen na sjednici Županijske skupštine održanoj 4. travnja 2018. godine kada je
usvojeno i 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 2017. godinu.
Savjetnica za poslove obrane sudjelovala je u provedbi inspekcijskog nadzora nad provedbom
Zakona o vatrogastvu, koji je održan 27. ožujka 2018. godine, pri čemu nisu utvrđeni nedostaci.
Upravni odjel je sudjelovao u organizaciji osposobljavanja članova stožera civilne zaštite
jedinica lokalne samouprave koje je, od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje održano
23. svibnja 2018. godine u Krapini.
Provedena je nabava jakni za članove i članice Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske
županije.
Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini, u razdoblju za koje se
podnosi izvješće doznačeno je 546.000,00 kuna, a temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli
financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanici
Krapina u 2018. godini, doznačeno je 25.000,00 kuna.
Temeljem Odluke o izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju
opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera
CRODUX PLIN d.o.o. prikupljaju se podaci za potrebe izrade istog te je 5. lipnja 2018. godine
župan donio Odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Vanjskog plana zaštite i
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spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNPa Pustodol, Sv. Križ Začretje, operatera CRODUX PLIN d.o.o.
Obavljene su radnje vezano za Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine
Lobor od 26. ožujka 2018. i Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada
Pregrada od 2. travnja 2018. godine (klizišta uslijed naglog otapanja velikih količina snijega) te
su organizirane dvije sjednice Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Krapinsko-zagorske županije povodom kojih je izvršen izravan izvid šteta.
Provedene su radnje vezano za provođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava
žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u
Republici Hrvatskoj od 28. prosinca 2017. godine kojom je za štete od elementarnih nepogoda
nastale na području Krapine, Pregrade, Mihovljana, Novog Golubovca i Petrovskog jedinicama
lokalne samouprave i Upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije, doznačeno 284.426,00 kuna.
3.
U sklopu informatičkih poslova izrađena je aplikacija za spajanje dokumenata u PDF
obliku (osim na računalima u Krapinsko-zagorskoj županiji, instalirana je i na svim računalima u
Zagorskoj razvojnoj agenciji i Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o.).
Izrađena je web aplikacija za on line rezervaciju dvorane za sastanke i mobilna aplikacija za
evidenciju rezervacija na tablet uređaju koji je instaliran ispred dvorane.
Na službenoj županijskoj web stranici razvijen je modul za prikaz najnovijeg sadržaja sa stranica
županijskih institucija (Zagorska razvojna agencija, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske
županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske
županije, REGEA, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Zavod za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krapinsko - zagorski aerodrom d.o.o., Županijska uprava
za ceste Krapinsko-zagorske županije).
Provodile su se aktivnosti vezane uz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka, ponajprije
nadogradnja službene županijske web stranice. Županijska web stranica restrukturirana je zbog
preglednijeg prikaza projekata te je izrađena posebna podstranica za EU projekte.
Provođene su se aktivnosti vezane uz poboljšanje sustava za sigurnosnu pohranu podataka.
Otvoreni su i konfigurirani računi na društvenim mrežama (Facebook, Instagram).
Provođene su aktivnosti kod vraćanja podataka nakon softverskog kvara na poslužitelju
aplikacija za financijsko poslovanje i aplikacije za uredsko poslovanje.
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.
Nadograđene su aplikacije: Robno knjigovodstvo (Narudžba uredskog materijala, tonera i
sredstava za čišćenje), Službeni glasnik (upravljanje dokumentacijom, bazom podataka akata i
objava na web stranici), Registar Ugovora, Akti župana, Autobusni prijevoz (vođenje baze
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podataka prijevoznika, linija, polazaka, objava voznih redova i dokumentacije na županijskoj
web stranici).
Održavana su računala, poslužitelji, tableti i ostala računalna i mrežna oprema.
Pripremljen je i proveden postupak nabave računala i računalne opreme, kopirnih uređa te
nabave usluge fiksne telefonije i interneta.
Održavane su baze podataka za analitiku računa za telefonske usluge, potrošnju goriva te
potrošnju cestarine.
Ažurirane su web stranice vezane za udomiteljstvo i Krapinsko – zagorski aerodrom, 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 dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Zavoda za
prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Krapinsko-zagorske
županije, Zagorske razvojne agencije d.o.o., Poduzetničkog centra Krapinsko–zagorske županije
d.o.o. i Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o..
Obavljani su i poslovi vezani uz dogradnju interaktivnog multimedijskog rješenja u prostoru
Centra za posjetitelje Zagorje u Svetom Križu Začretju.
Administrirane su on line ankete (npr. „Volonter i volonterska akcija godine).
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.
Konfigurirane su aplikacije za uredsko poslovanje, kadrovsku evidenciju, računovodstvo
proračuna, plaće i naknade i lokalnu riznicu te je pružana pomoć korisnicima navedenih
aplikacija vanjskog pružatelja usluge.
Pružana je pomoć u radu u aplikacijama službenicima svih upravnih odjela, pomoć korisnicima
sustava e-dozvola, obavljani poslovi administriranja poslužitelja 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 prijma u službu, postupcima nabave te obavljaju i poslove tehničara na
projektu „e škole“ (za 3 osnovne škole - OŠ Marija Bistrica, OŠ Brestovec Orehovički i OŠ Hum
na Sutli).
Županijske institucije i jedinice lokalne samouprave redovito se obavještavalo o potencijalnim
sigurnosnim ugrozama informacijskih sustava (npr. ransomware).
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4.
Poslovi uredskog poslovanja i arhive – u izvještajnom razdoblju, kroz sustav uredskog
poslovanja (obuhvaća Krapinu i druga mjesta rada), ukupno je otvoreno 5250 predmeta (2474
neupravnih, 2741 predmeta upravnog postupka prvog stupnja i 35 predmeta drugog stupnja) s
napomenom da se, gotovo svi predmeti koji se odnose na graditeljstvo urudžbiraju i putem
sustava e-dozvola uspostavljenog od strane nadležnog ministarstva.
Poslovi prijma, razvrstavanja i otpreme pošte, osim za Županiju, obavljaju se i za Zavod za
prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (62 poslane i 50 zaprimljenih pošiljaka).
Djelomično se preuzimaju i pošiljke za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije.
U promatranom razdoblju, zaprimljeno je 2487 preporučenih pošiljaka, za obične pošiljke se ne
vodi evidencija. Otpremljeno je ukupno 4117 pošiljaka putem pošte, od toga 209 putem
Dostavne knjige za mjesto te 26 paketa.
Vode se Upisnici o zaprimanju ponuda za potrebe Upravnog odjela za javnu nabavu i EU
fondove, posebno evidentira pošta za Ured župana te se vodi Knjiga ulaznih računa.
Djelatnice Upravnog odjela vrše i postavljanje pismena na oglasnu ploču u Krapini.
U okviru poslova pismohrane, u aplikaciji uredskog poslovanja arhivirano je ukupno 1666
predmeta (1217 neupravna, 423 predmeta upravnog postupka prvog stupnja i 26 predmeta
drugog stupnja), a u urudžbenom zapisniku i upisniku predmeta I. i II. stupnja 723 predmeta. 819
predmeta preuzetih iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
posloženo je u arhivske mape prema klasifikacijskoj oznaci predmeta.
Prema Ministarstvu uprave upućeni su zahtjevi za odobrenje izrade pečata.
5. Ostali poslovi koji obuhvaćaju poslove vožnje dužnosnika, 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.
Djelatnici Upravnog odjela samostalno su provodili postupke jednostavne nabave iz nadležnosti
te sudjelovali u pripremi i provođenju postupaka javne i jednostavne nabave.
Redovno se prosljeđuju podaci zamjenicima župana, resornim 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.
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6.

Projekti

Nabavljena je i koordinirana izrada tehničke dokumentacije za projekt ugradnje dizala u zgradu
sjedišta Krapinsko-zagorske županije, pripremljen Zahtjev za sufinanciranje projekta te je isti
podnesen na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s
invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini na području
Republike Hrvatske raspisan od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.
Tijekom izvještajnog razdoblja, pročelnica Upravnog odjela sudjelovala je u provedbi projekta
„Baltazar 4“.

9. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE

U dijelu odnosa župana i Županijske skupštine, u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine održane
su tri sjednice Županijske skupštine sa ukupno 67 točaka dnevnog reda, većine kojih je
predlagatelj bio župan. U tom je razdoblju Županijska skupština donijela Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Krapinsko-zagorske županije radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz prosinca 2017.g. Također
je, radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju,
donijela Odluku o osnivanju javne ustanove Zagorska razvojna agencija i odobrila Odluku o
izmjenama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna agencija
d.o.o. Sukladno Planu rada Županijske skupštine, u ovom je razdoblju Županijska skupština
razmotrila informaciju Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području
Županije tijekom 2017. godine, usvojila II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu
te Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018.
godinu, usvojila I. izmjene Kriterija za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda,
izmjene i dopune Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.
Po usvajanju izvješća o radu Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu, Županijska skupština
je izabrala članove/članice četvrtog saziva Županijskog savjeta mladih te njihove
zamjenike/zamjenice. Imenovani su novi članovi/članice Županijskog povjerenstva za
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ravnopravnost spolova, razriješen sudac porotnik Općinskog suda u Zlataru i predložena dva
člana u Nadzorni odbor Stubaki d.d. Također, dana je suglasnost na Odluku o promjeni
djelatnosti Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Županijska skupština je od
Vlade Republike Hrvatske zatražila ukidanje cestarine na autocesti A2 Zagreb - Macelj na
dionicama: Đurmanec – Krapina – Sveti Križ Začretje – Mokrice i obrnuto za sve kategorije
vozila koja ulaze i izlaze na navedene 4 naplatne postaje, a u vlasništvu su fizičkih osoba s
prebivalištem, te pravnih osoba sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije. Od
dokumenta vezanih uz Zakon o proračunu, Županijska skupština je, na prijedlog župana,
redovito razmatrala mjesečna izvješća o utrošku proračunske zalihe, usvojila Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Županije za 2017. godinu, I. izmjene Proračuna Županije za 2018. godinu,
Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2018. godinu, Odluku o
kreditnom zaduženju od 22 mil.kn, Odluku o kreditnom zaduženju od 2,5 mil.kn te Odluku o
izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju. Nadalje, Županijska skupština, na prijedlog župana,
dala je suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za
ceste za 2017. godinu, usvojila Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2017. godinu te
dala suglasnost na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018.
godinu. Usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara na području Županije i o stanju provedbe
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Županije za 2017.
godinu te donijet Plan zaštite od požara. Županijska skupština je, po prijedlogu župana, donijela
Program javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, zatim Program
javnih potreba u kulturi za 2018. godinu i Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018.
godinu. Usvojena je također Odluka o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske, predložen je član i zamjenik člana u Državno komasacijsko
povjerenstvo i razriješeni su i imenovani predsjednica, član i zamjenik člana Županijskog
komasacijskog povjerenstva. U prigodi Dana Županije Županijska skupština donijela je Odluku
o dodjeli županijskih priznanja. Što se tiče redovitih godišnjih izvješća ustanova/trgovačkih
društava/udruga/ tijela, Županijska skupština je u izvještajnom razdoblju razmotrila i usvojila:
Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, Izvješće o radu
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2017.godinu, Izvješće Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Županije o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i izvješće o financijskom
poslovanju za 2017. godinu, Izvješće Zavoda za prostorno uređenje o ostvarenju Godišnjeg
programa rada i o financijskom poslovanju za 2017. godinu, Izvješće o obavljenim obdukcijama
i radu mrtvozorničke službe za 2017. godinu, Izvješće o radu Službeničkog suda, Izvješće HZZ
Područnog ureda Krapina o kretanjima na tržištu rada u Županiji u 2017.godini, Izvješće o
financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu, Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske jedinica lokalne samouprave na području Županije u 2017.g.,
Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice za 2017.g., Izvješće o radu i
financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2017. godinu,
Izvješće o radu i financijsko izvješće Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. za 2017.
godinu, Izvješće o radu i financijsko izvješće Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2017. godinu,
Izvješće o radu i financijsko izvješće Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. za 2017. godinu,
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Izvješće o radu i financijsko izvješće Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za
2017. godinu, Izvješće o dodjeli sredstava udrugama kroz Program javnih potreba u kulturi,
sportu i tehničkoj kulturi u 2017. godini, Informaciju o financijskom potporama organizacijama
civilnog društva na području Županije u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade i Informaciju o financijskim potporama poljoprivrednim udrugama u 2017.
godini i raspodjeli sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2017. godini. Nadalje, u
izvještajnom razdoblju Županijska skupština usvojila je dopunu Strategije razvoja Županije do
2020. godine u dijelu strateških projekata, donijela Akcijski plan suzbijanja korupcije u Županiji
za razdoblje 2018. – 2021. godine, dala suglasnost na Program rada Županijskog savjeta mladih
za 2018. godinu, odobrila izmjene Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., donijela Odluku o dopuni Odluke o
osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici i rješenje o razrješenju
mrtvozornika za područje Općine Krapinske Toplice te odobrila produljenje roka izgradnje faze
A Doma za starije i nemoćne osobe u Zaboku sklapanjem Dodatka III. Ugovoru o kupoprodaji
nekretnina između Krapinsko-zagorske županije i ETI Inženjering d.o.o. Zabok.
Sukladno Poslovniku 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 razdoblju siječanj-lipanj
2018. godine održana su tri sastanka Koordinacije na kojima je župan obrazložio predložene
teme za 7., 8. i 9. sjednicu Županijske skupštine.
Nadalje, vezano na sjednice Županijske skupštine u navedenom razdoblju održano je ukupno 20
sjednica radnih tijela Županijske skupštine uz prisustvo župana/zamjenika župana na kojima su
ukupno razmotrene 63 točke dnevnog reda. Tako je Odbor za izbor i imenovanja održao tri
sjednice, Odbor za financije i proračun tri sjednice, Odbor za gospodarstvo dvije sjednice, Odbor
za društvene djelatnosti tri sjednice, Odbor za komunalne djelatnosti tri sjednice, Odbor za
promet i veze tri sjednice, Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno
planiranje jednu sjednicu, Odbor za statut i poslovnik jednu sjednicu, Povjerenstvo za priznanja
jednu sjednicu i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dvije sjednice.
Župan je odgovorio na sva pitanja članova/članica Županijske skupštine postavljena na
sjednicama Županijske skupštine u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine.
U dijelu koji se odnosi na rad Županijskog savjeta mladih - u razdoblju ovog izvješća održana je
konstituirajuća sjednica i dvije radne sjednice uz sudjelovanje zamjenice župana.

10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Aktivnosti Službe za unutarnje reviziju:
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 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
 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
 Izrada Godišnjeg izvješća o izvršenju planova unutarnje revizije odnosno o radu Službe
za unutarnju reviziju
 Provođenje unutarnjih revizija u okviru Godišnjeg plana rada unutarnje revizije
 Ažuriranje podataka u Registru ovlaštenih unutarnjih revizora pri Središnjoj
harmonizacijskoj jedinici
 Nadzor nad obavljanjem pojedinih revizija
 Sudjelovanje na kolegijima, tematskim sastancima s rukovodstvom
 Sudjelovanje na tematskim sastancima sa rukovodstvom proračunskih korisnika
 Sudjelovanje na konferencijama, seminarima i prezentacijama po različitim temama i
djelatnostima radi primjene istog u radu unutarnje revizije
 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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