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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

           Ž U P A N 
                       

KLASA: 343-03/15-01/08 
URBROJ: 2140/01-02-15-3 
Krapina, 8. svibnja 2015.   

 
 

                                                                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 

PREDMET:     Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.                      
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014. godinu 

                   
 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), župan 
Krapinsko-zagorske županije dana 8. svibnja 2015. godine d o n o s i 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Utvrđuje se  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 

2014. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.. 
 

2. Prijedlog zaključaka i Izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te 
se upućuju  Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje  mr. Sandra Mičin,  direktorica  Društva.  

 
 
 
 
 

  Ž U P A N 
                Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
KLASA: 343-03/15-01/08      
URBROJ: 2140/1-06-15-02 
Krapina, 08. svibnja 2015. 
 
 
         Ž U P A N 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. 

- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014. godinu 
 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06,  14/09,  11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst). 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu  
                                  infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:  Tomislav Šimunić, ing.građ., v.d. pročelnika Upravnog odjela – Županu, 
                              Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. –  
                              Županijskoj skupštini 
 
OBRAZLOŽENJE:  
 
1. Izvještaj o radu za 2014. godinu između ostalog sadrži slijedeće: 

 
 Kapitalna ulaganja: 

- održavanje uzletno-sletne staze, manevarskih površina i ostalih površina – 86.250,00 kn 
- parcelacija i geodetski elaborat – 64.627,24 kn 
- uređenje prilazne ceste aerodromu s komunalnom infrastrukturom – 246.667,24 kn  
- nabava i postavljanje sanitarnog čvora – 53.973,20 kn 
- uređenje prostora za kontrolni toranj – 68.768,94 kn 
- postavljanje sustava video nadzora – 18.962,00 kn 
 

 Letačke aktivnosti na aerodromu: 
- organiziran je i proveden prihvat sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije – 
aeromitinga pod nazivom „Susreti za Rudija“ 
- organiziran je prvi prihvat pilota i letjelica izvan Republike Hrvatske po standardnom 
programu prekogranične suradnje uz suradnju s PU Krapinsko-zagorskom 
- na KZA su provedene aktivnosti sa jedrilicama, parajedrilicama i balonima 

 
 
 



2. Financijsko izvješće za 2014. godinu sadrži: 
 Bilancu na dan 31.12.2014. 
 Račun dobiti i gubitka od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine 
 Bilješke uz financijska izvješća za 2014. godinu 

 Prema Računu dobiti i gubitka, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 541.588,00 kuna, a 
ukupni rashodi u iznosu od  520.388,00 kuna. Odnosno, ostvaren je dobitak u iznosu od 17.091,00 
kuna. 
 
 Prema članku 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije, direktor Društva dužan je 
jednom godišnje Županijsku skupštinu izvijestiti o radu i poslovanju Društva. Slijedom navedenog, 
prosljeđuju se Županijskoj skupštini navedena Izvješća. 
 Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu Društva u tekstu kao u prilogu i sve 
naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
                 v.d. PROČELNIKA 
           Tomislav Šimunić, ing.građ.  
 
 
 
PRILOG: 
- Izvješće o radu za 2014. g.  
- Financijsko izvješće za 2014. g.  
- Prijedlog zaključka Župana, 
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine 

 
 
 

 
 















































 

                             
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA     
               
KLASA: 343-03/15-01/08 
URBROJ: 2140/01-01-15-4 
Krapina,  __. svibnja 2015. 

 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana __. 
svibnjaa 2015. godine  donijela je  
 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu  
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. 

 
   

  
1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2014. godinu Krapinsko-zagorskog 

Aerodroma d.o.o..  
 

2. Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u  privitku  i čine njegov sastavni dio. 
 
 
 
 

            PREDSJEDNICA                                         
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
                                                                                   Vlasta Hubicki, dr.vet.med 

 
                  
Dostaviti: 
1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,   
    n/p direktorice Sandre Mičin,  
    Zabok, Kumrovečka 6,         
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 
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