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            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 023-05/15-01/18 
URBROJ: 2197/04-03-15-3 
Sveti Križ Začretje, 16.07.2015. 
 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Predmet: Izvješće o radu Općinskog načelnika  
     za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine 
 

Na kraju ovog polugodišta, u trenutku kada se sumiraju financijski rezultati poslovanja 
inače detaljno iskazani u sklopu Polugodišnjeg obračuna proračuna za razdoblje od 01.01.-
30.06.2015. godine koristim priliku da podnesem kratko izvješće o radu.  

 
FINANCIJSKO POSLOVANJE OPĆINE 
 
Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina Sveti Križ 

Začretje tijekom predmetnog razdoblja  u ostvarenju proračunskih prihoda bila je suočena s 
negativnim trendovima u gospodarstvu, koji su posljedica višegodišnje krize, a ogledaju se 
kroz smanjenje društvenog proizvoda. Uz to, na smanjenje dijela prihoda od poreza na 
dohodak utjecala je i mini porezna reforma koju je Vlada provela  krajem prošle godine.  
Prema informacijama kojima za sada raspolažemo smanjeni su i prihodi Županije pa su za 
prvo polugodište ove godine izostale kapitalne i tekuće pomoći iz njezinog proračuna. 
Unatoč tome, zahvaljujući  povećanju prihoda po nekim drugim osnovama i uštedama koje 
smo provodili osigurano je normalno financijsko poslovanje Općine u izvještajnom razdoblju. 

U izvršenju proračuna i nadalje je prisutna otežana naplata prihoda po posebnim 
propisima, kao što su grobna i komunalna naknada, a i nadalje se u postupku prisilne naplate 
susrećemo sa problemom realizacije visokorizičnih naplata potraživanja koja se vrlo 
vjerojatno neće ili će se eventualno naplatiti u nekoj daljnjoj budućnosti.   
 U nastavku dajemo pregled potraživanja po kategorijama na dan 30.06.2015.  

 
 

Vrsta potraživanja: 
Iznos potraživanja na 

dan 30.06.2015. 

- potraživanja za porez na kuće za odmor 23.390,78 

- potraživanja za porez na korištenje javnih 
površina 

18.672,61 

- potraživanja za porez na potrošnju 176.295,25 

- potraživanja za porez na tvrtku 175.582,40 

- potraživanja za dane koncesije 34.400,00 

- potraživanja od najma prostora 37.531,16 

- potraživanja od najma javne površine 728,85 

- potraživanja za naknadu za nezak. izgr. 
zgrade 

25.684,42 
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- potraživanja za komunalni doprinos 9.346,99 

- potraživanja za komunalnu naknadu 1.283.084,81 

- potraživanja za naknade za priključak 13.182,59 

- potraživanja za grobnu naknadu 133.463,48 

- potraživanja od građana po ugovorima 
(asfalti, vodovod) 

9.381,95 

Ukupno: 1.965.728,64 

 
INVESTICIJE I ZAPOŠLJAVANJE 
 

Pozitivan statistički podatak je broj nezaposlenih osoba sa područja Općine Sveti Križ 
Začretje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje koji je u stalnom opadanju tako da trenutno 
imamo 302 nezaposlene osobe, dok ih je u lipnju prošle godine bilo 365. 

Moram napomenuti, da i nove investicije privatnih poduzetnika ponovo kreću. Tako 
smo ovih dana dobili građevinsku dozvolu za izgradnju novog proizvodnog objekta u našoj 
Zoni malog gospodarstva, a koju je ishodila tvrtka Prostoria (ranije Kvadra). Tvrtka Lexon 
Lager završava poslovni objekt koji je kupila u našoj Zoni,  a do postojećeg, najavili su i 
izgradnju novog objekta. 

Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta kojeg su 
otkupili od Raiffeisen banke (nekadašnji obrtnički dom), a prema informacijama kojima 
raspolažemo tvrtka Strahinjčica u tijeku je realizacije postupka kupnje poslovnog objekta  
Kerateka te se u narednom razdoblju očekuje da cijelo svoje poslovanje preseli na naše 
područje.  

U tijeku je i realizacija prije najavljene inicijative širenjem proizvodnog i skladišnog 
prostora domaće tvrtke Drvoambalaža koja je smještena u ulici Petra Đurkina. 

Dio ovih investicija realiziran je kreditnim sredstvima u sklopu projekta  
mikrokreditiranja prema kojem Općina Sveti Križ Začretje u suradnji sa  Krapinsko zagorskom 
županijom te Ministarstvom  poduzetništva i obrta sudjeluje u subvenciji kamata na 
poduzetničke kredite.  Tako je u dva kruga natječaja dato odobrenje za mikrokreditiranje 
tvrtkama: Strahinjčica, Drvoambalaža, Metalbeneton, Kooperacija Golub d.o.o., Majsecov 
Mlin (za kupnju zgrade PZ Začretje), KR Milling j.d.o.o. (vl. Mario Galović za projekt 3D 
Stomatolog). 

 
INVESTICIJE U KOMUNALNU INRASTRUKTURU 

 
U izvještajnom razdoblju u skladu sa donesenim Programom održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava vršilo se 
redovito održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.  

Prema informacijama dobivenim od Hrvatskih cesta investicija izgradnje spojne ceste 
Zabok – Krapina (otprilike 6,1 km) realizira se bez većih poteškoća. Tako je ista u  intenzivnoj 
fazi gradnje, a pojedini dijelovi ceste već su i presvučeni asfaltnim slojem.  

No, vlasnici okolnih zemljišta suočeni su sa problemom plavljenja budući da je 
gradnja ceste otežala odvodnju  sa  i do sada rizičnih područja poljoprivrednih parcela. Još 
uvijek nisu izgrađeni oborinski kanali predmetne prometnice, te propusti koji bi omogućavali 
brže procjeđivanje poljoprivrednih površina, ali se grade prema izvedbenim planovima. 

U suradnji sa Zagorskim vodovodom završena je investicija  izgradnje vodovodne mreže 
Visoka zona Klupci . Trenutno teku pripreme za tehnički pregled, ali unatoč tome građani mogu 
podnositi zahtjeve Zagorskom vodovodu za priključenje na novoizgrađenu mrežu. Ovih dana 
dogovorena je i izgradnja  manjih priključnih sustava.   

Projekt kanalizacijskog sustava (Aglomeracija Zabok) u postupku je ishođenja dokumentacije 
(Faza 1 i Faza 2).  
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Uslijed obilnih količina oborina početkom ove godine na području naše Općine 
nastala su brojna klizišta.  U suradnji sa građanima i mjesnim odborima uspjeli smo sanirati 
niz manjih odrona i klizišta. Odroni i klizišta nepredvidljivi su za cijeli prostor općine a svaka 
sanacija iziskuje velike financijske izdatke. U predmetnom razdoblju kandidirana su dva 
velika klizišta na natječaje Hrvatskih cesta - jedno na lokaciji  Završje Začretsko 12 koje se 
manifestiralo kao veća pukotina u zemlji te slijeganje terena što predstavlja veliku opasnost 
za obiteljsku kuću koja se nalazi u neposrednoj blizini klizišta te ugrožava obližnju 
prometnicu, dok je drugo na lokaciji Ciglenica zagorska – naselje Piljkovi Jarki. 

Moram napomenuti da nam gotovo svakodnevno građani prijavljuju nova klizišta od 
kojih je većina na privatnim posjedima uzrokovana obilnim padalinama, ali u velikom dijelu i 
ljudskim nemarom ili neodržavanjem poljoprivrednih čestica ili gospodarskih zdanja. 

Kao i proteklih godina, dobru suradnju ostvarili smo  sa Županijskom upravom za 
ceste Krapinsko-zagorske županije te se u sklopu redovnih održavanja i programa gradnje 
realiziraju  predviđeni programi 

U suradnji sa Hrvatskim vodama, nakon učestalih intervencija općine nakon poplava i 
dužih kišnih razdoblja pristupilo se uređenju korita potoka Šemnice u Švaljkovcu.  30 – tak 
godina korito Šemnice nije regulirano, no unatoč tome i taj dio nije prošao bez problema. 
Nakon sazvanih zborova građana gdje je mještanima prezentiran projekt regulacije, pojedinci 
zaustavljaju radove i ne dozvoljavaju izvođenje istih pokraj svojih poljoprivrednih čestica.  
 
PREDŠKOLSKE USTANOVE, SOCIJALNA SKRB I KULTURA 
 

Iz proračuna je redovno financiran rad dječjeg vrtića, crvenog križa, sportskih 
klubova, udruga kulturnog amaterizma, vatrogastvo kao i niz drugih udruga civilnog društva. 
Također su isplaćivane stipendije studentima i učenicima, a učenicima srednjih škola i u 
ovom razdoblju financiran je dio  troškova prijevoza. Isto tako sufinancira se prijevoz 
učenicima osnovne škole.  Značajna proračunska sredstva usmjerena su za potrebe socijalne 
skrbi. U skladu s mogućnostima, financiramo rad Općinske knjižnice i čitaonice.  

Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluje tridesetak udruga kulturnog 
amaterizma. Iako smo ponosni na njihova ostvarenja, suočeni smo s nedostatkom 
financijskih sredstava za sufinanciranje njihovog rada. No, unatoč tome, vodeći se mišlju da 
su udruge svojevrsni pokretač društva, trudili smo se da u prvom polugodištu ove godine 
ipak ne osjete nedostatak novca. S druge strane, postupajući prema Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti stalno se susrećemo sa problemom pravdanja financijskih sredstava koja su 
udrugama odobrena.  
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela uredno su izvršavali povjerene im zadatke. 
Moram napomenuti  da u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 

sudjelujemo u projektu stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa na način da na 
stručnom usavršavanju imamo tri osobe.  
 Kao Općinski načelnik u svom sam se radu pridržavao važećih Zakona, Statuta Općine, 
Odluka Općinskog vijeća te odluka, razvojnih mjera i smjernica Krapinsko zagorske županije i 
Republike Hrvatske. 
 Predsjedniku, potpredsjednicima i svim članovima Općinskog vijeća kao i svojem 
zamjeniku te službenicima Jedinstvenog upravnog odjela zahvaljujem na izuzetno korektnoj i 
profesionalnoj suradnji. 
 
                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                           Marko Kos, dipl.oec. 
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