
                
   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-05/16-01/01 

URBROJ: 2197/04-01-17-11 

Sveti Križ Začretje, 17.03.2017. 

 

P O Z I V 

NA 28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

Sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje, koja će se održati: 

 

u srijedu 22. ožujka 2017. godine u 18.30 sati 

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Križ Začretje 

 Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

 

D N E V N I   R E D 

1. Donošenje Odluke o  

a) davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje tvrtki Zagorski vodovod d.o.o. 

b) davanju ovlaštenja za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe projekta 

izgradnje vodoopskrbnog sustava za područje „visoke zone“  Grada Zaboka, Općine Sveti 

Križ Začretje i Općine Krapinske Toplice-II faza 

2. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 20.02.2017 . godine  

3. Vijećnička pitanja 

4. Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje: 

a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice i čitaonice za 2016. godinu 

b) Programa rada Općinske knjižnice i čitaonice za 2017. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Gradske knjižnice Krapina, Matična služba o 

stručnom nadzoru Općinske knjižnice i čitaonice  

5. Izvješća za 2016. godinu: 

a) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. 

godinu 

b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2016. 

godine 

e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti 

poduzetnih mjera iz Plana gospodarenja otpadom 

f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi za 2016. 

godinu 

g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća koncesionara tvrtke Eko-flor plus d.o.o. za 2016. 

godinu. 

6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata  

7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 

8. Donošenje Odluke  o dodjeli nekretnina Općine Sveti  Križ Začretje na korištenje organizacijama 

civilnog društva 

9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

10. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj  

uporabi slijedećih nerazvrstanih cesta: 

a) NC-KO-9, cesta od područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  

približno 2732 m,  

b) NC-KO-6, spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m. 

c) NC ŠV-5, nerazvrstana cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing prema 

raspelu kod Petrači, u duljini od 800 m. 

11. Donošenje Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potrebe djece u 2017. godini   

12. Pitanja i prijedlozi. 

Napomena: 

http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://os-mareljkovic-cerna.skole.hr/upload/os-mareljkovic-cerna/images/multistatic/10/Image/grb_rh.jpg&imgrefurl=http://os-mareljkovic-cerna.skole.hr/skola&h=275&w=220&sz=31&tbnid=utrvsMflGpOJHM:&tbnh=114&tbnw=91&prev=/images?q=grb+rh&zoom=1&q=grb+rh&hl=hr&usg=__aVdMJjnqyd5cYJpbDMZX1_a8TwE=&sa=X&ei=niU4TYDgKIyYOovDlPUK&ved=0CBYQ9QEwAw


 Molimo Vas da se zbog važnosti odazovete ovoj sjednici, a u slučaju eventualne spriječenosti 

javite na broj telefona 049/227-764. 

 

      Za točnost otpravka                                                                       PREDSJEDNIK  

     v.d. PROČELNIKA                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA  

         Jasminka Lasić                                                        Stjepan Ciglenečki v.r. 

 
 

Dostaviti: 

1. Stjepan Ciglenečki, Ciglenica Zagorska 24 D 

2. Josip Majsec, Štrucljevo 16 a 

3. Mirko Šivalec, Temovec 41 

4. Senka Vorih, Ulica Ljudevita Gaja 9, Sveti Križ Začretje 

5. Nenad Veček, Švaljkovec 7/A 

6. Vinko Švigir, Galovec Začretski 43 a 

7. Josip Mišak, Kozjak Začretski 38 

8. Ratko Mušica, Školska ulica 14, Sveti Križ Začretje 

9. Dražen Čvek, Vrankovec 5/b 

10. Siniša Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8, Sveti Križ Začretje  

11. Ivan Kuhar, Vrankovec 84 

12. Ivan Majsec, Štrucljevo 58 

13. Ivan Mlinarić, Dukovec 26 

14. Stjepan Vukić,  Ciglenica Zagorska 1 

15. Darko Mišak, M. J. Zagorke 9, Sveti Križ Začretje 

 

16. Marko Kos,ovdje 

17. Ivica Roginić, ovdje 

18. Jasminka Lasić, ovdje 

19. Lidija Lisjak, ovdje, 

20. Mirjana Šimag, ovdje 

21. Tatjana Belanović, Ulica Ivice Lovrenčića 8 

22. Zagorski vodovod, direktor Mario Mihovilić, Zabok 

23. Radio  Zabok, M. Gupca 74, 

24. Radio Krapina, Šetalište hrv. nar. preporoda 13 

25. Radio Stubica, Toplička cesta 5 

26. Radio “Kaj”, Frana Galovića bb, Krapina, 

27. Dopisništvo Večernjeg lista, Krapina, 

28. Zagorski list,  

29. Pismohrana,ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKI NAČELNIK   

 

KLASA: 325-01/17-01/03 

URBROJ: 2197/04-03-17-3 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017.      

 

                     OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

PREDMET:  Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno 

 zaduženje tvrtci Zagorski vodovod d.o.o. 

  

 

PRAVNI TEMELJ:   Članak 90. Zakona o proračunu  

   („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Člankom 90. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) propisano je 

da pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog suvlasnika, 

odnosno osnivača. 

U opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

uključuju se suglasnosti: 

1. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom  vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koje su u godišnjim financijskim izvješćima za godinu 

koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak, 

2. za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana 

upisa osnivanja u sudski registar, 

3. za zaduživanje ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

              Ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije 

propisano tko odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi predstavničko 

tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmjerno njezinu udjelu u 

vlasništvu. 

Tvrtka Zagorski vodovod d.o.o., čiji je Općina Sveti Križ Začretje jedan od suvlasnika 

podnijela je zahtjev da nadležno tijelo Općine donese Odluku o davanju suglasnosti za njezino 

dugoročno kreditno zaduženje. 

Detaljno obrazloženje planiranog kreditnog zaduženja dano je u prilogu ovog 

prijedloga. 

Predlaže se Općinskom vijeću da donese Odluku u priloženom tekstu. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec.  

 

 



 

                                                          
              REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:325-01/17-01/03  

URBROJ: 2197/04-01-17-2 

Sveti Križ Začretje,   

 

 Na temelju  članka  90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 

15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije broj 5/13, 15/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje, na svojoj _____ 

sjednici održanoj ______2017.  godine donijelo je: 

O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti  Zagorskom vodovodu d. o.o. Zabok   

za kreditno  zaduženje 
 

1. Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Zabok daje se  

suglasnost za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb. na iznos od 

4.680.000,00 kn pod sljedećim uvjetima: 

 Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit  

 Namjena kredita: za dogradnju, adaptaciju i opremanje poslovne zgrade  i za 

nabavu teretnih vozila i strojeva  

 Način korištenja kredita: sukcesivno na račun dobavljača i/ili izvođača radova 

temeljem valjane dokumentacije sukladno dinamici izvedenih radova 

 Kamatna stopa: 2,5 % godišnje, fiksna 

 Rok i uvjeti otplate kredita: glavnica kredita se otplaćuje u kunama i to u 60 

mjesečnih  

rata 

 Naknade: 

- za obradu zahtjeva: 0,5 % jednokratno, unaprijed 

- za prijevremenu otplatu kredita: 1 % od iznosa prijevremene otplate, 

najmanje 500,00 kn 

 instrumenti osiguranja: dvije mjenice i jedna zadužnica izdana od Zagorski 

vodovod  

 d.o.o. 

2. Zagorski vodovod d.o.o. je dužan: 

- u roku 3 dana od dana sklapanja ugovora o kreditnom zaduživanju, isti 

dostaviti Općini Sveti Križ Začretje kako bi Općina o tome  mogla 

obavijestiti Ministarstvo financija  

- tromjesečno, do 10. u mjesecu Općini Sveti Križ Začretje dostavljati 

izvještaje o otplati kredita. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 

 

        PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Stjepan Ciglenečki 

DOSTAVLJA SE: 

1. Zagorski vodovod d.o.o.  

2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb 

3. Pismohrana, ovdje 



 

 

 



 

 
 

 





 
 

 

 

 



                            

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

           OPĆINSKI NAČELNIK       

 

KLASA: 325-01/17-01/06 

URBROJ: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 15.03.2017. 

 

        PREDSJEDNIKU  

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Odluka o davanju ovlaštenju za sklapanje Ugovora o osnivanju prava  

           služnosti 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik      

Krapinsko-zagorske županije 5/2013, 15/2014) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

PREDLAGATELJ:  Općinski načelnik 

OBRAZLOŽENJE: 

 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok je investitor projekta izgradnje vodoopskrbnog sustava 

za područje „visoke zone“ Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice-II 

faza. 

Za predmetni projekt izdana je pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju 

vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.-opskrba vodom područje „visoke zone“ 

Grada zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Općine Krapinske Toplice-II faza, na katastarskim 

česticama k.o. Zabok, k.o. Gubaševo, k.o. Pustodol, k.o. Vrtnjakovec, izdana od Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Zabok, 

kao i Rješenje o produljenju važenja Lokacijske dozvole, izdano od istog Upravnog odjela 

23.12.2015. godine. Radi realizacije projekta potrebno je osnovati pravo služnosti 

ukopavanjem cjevovoda i ugradnjom revizijskih okana,  između ostalog i na nekretninama na 

području Općine Sveti Križ Začretje.  

 

Zagorski vodovod d.o.o. na temelju Geodetskih elaborata izvlaštenja (nepotpuno 

izvlaštenje) izrađenog od tvrtke GEOTOPO d.o.o., Velika Ves 141, Krapina za općinu je 

izradio prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na kojima je potrebno iste osnovati.  

 

Slijedom iznijetog  predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke u predloženom 

tekstu.  

 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Marko Kos, dipl.oec. 

 

     

 

 

 

 

 



                                  
            REPUBLIKA HRVATSKA                

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 325-01/17-01/06 

URBROJ:2197/04-01-17-3 

Sveti Križ Začretje,______2017. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije” broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 

___. sjednici, dana _____2017. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

I 

Zagorski vodovod d.o.o. Zabok je investitor projekta izgradnje vodoopskrbnog sustava 

za područje „visoke zone“ Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice-II 

faza. 

II 

Radi realizacije predmetnog projekta potrebno je osnovati pravo služnosti 

ukopavanjem cjevovoda i ugradnjom revizijskih okana, između ostalog i  na nekretninama na 

području Općine Sveti Križ Začretje. 

 

III 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa Zagorskim vodovodom d.o.o., Ulica Ksavera 

Šandora Gjalskog 1, Zabok sklopi Ugovor o osnivanju prava služnosti.  

 

 

 

                              PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z A P I S N I K  

 sa 27. sjednice Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje održane dana 20.02.2017. godine 

u vijećnici Općine Sveti Križ Začretje, s početkom u 18,30 sati. 

NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Stjepan Ciglenečki, Mirko Šivalec Nenad Veček, Vinko Švigir, Ivan Kuhar,  Senka 

Vorih,  Ratko Mušica, Josip Majsec, Dražen Čvek, Ivan Mlinarić i Ivan Majsec.  

SJEDNICI NISU NAZOČANI: Siniša Belanović (op), Stjepan Vukić, Darko Mišak (op) i  

Josip Mišak (op). 

SJEDNICI SU JOŠ NAZOČNI: 
1. Marko Kos, dipl.oec., Općinski načelnik, 

2. Jasminka Lasić, oec, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  

3. Lidija Lisjak, zapisničar 

4. Daniel Radić i Ivica Sulje, predstavnici tvrtke KPMG  Croatia d.o.o.  

5. Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda d.o.o.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je 

sjednici prisutna većina vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Vijećnik Dražen Čvek navodi da je predloženi dnevni red sjednice prevelikog obima te 

da bi se vijećnici kvalitetno pripremili za raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda treba 

više vremena. Daje prijedlog da se ubuduće točke dnevnog reda izmjeste na više sjednica 

kako bi se po istima provela kvalitetna rasprava te da dnevni red sjednice bude manji. 

Predsjednik vijeća navodi da smatra da dnevni red nije opširan budući da su pojedine 

točke istog samo informativnog karaktera, ali u svakom slučaju prijedlog je primljen na 

znanje.  

Nakon rasprave s 1 glasom „suzdržan“ i 10 glasova „za“ usvaja se slijedeći:  

D n e v n i   r e d 
13. Razmatranje Izvješća o izvršenoj procjeni vrijednosti društva Zagorski metalac d.o.o. 

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i 

odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar 

Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-

Bistrici” 

15. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 13. prosinca 2016. godine  

16. Vijećnička pitanja 

17. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine 

Sveti Križ Začretje 

18. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

c) Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje 

vodovodnih mreža  

19. Donošenje Odluke o:  

a) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini za potrebe izgradnje „Spojne ceste Zabok 

(D24)-Krapina (D1) 

b) Prijenosu nekretnine u vlasništvo investitora-Hrvatske ceste d.o.o.  

c) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama za potrebe sklapanja Ugovora o osnivanju 

pravu služnosti  

d) Davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti  

20. Donošenje Odluke o određivanju predstavnika Općine Sveti Križ Začretje u Povjerenstvu za 

dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

21. Donošenje Odluke o privremenom korištenju Općinskih javnih površina, nekretnina i 

predmeta za oglašavanje za izbornu promidžbu 

22. Donošenje Odluke o 1. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ 

Začretje 

23. Razmatranje zamolbe B.I. Radovi za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 

24. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga 

25. Pitanja i prijedlozi. 

 



Točka 1. 
Razmatranje Izvješća o izvršenoj procjeni vrijednosti društva Zagorski metalac d.o.o. 

 
Daniel Radić, predstavnik tvrtke KPMG Croatia d.o.o. daje obrazloženje po ovoj točci. 

Naglašava pozitivne rezultate prema procjeni koja je sastavni dio materijala.  

Općinski načelnik navodi da većinski vlasnik udjela u  Zagorskom metalcu trenutno ima zadržanu 

dobit tj. općini ne isplaćuje dobit. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da je na strani 13. Izvješća iz odnosa akumulirane amortizacije i 

nabavne vrijednosti dugotrajne imovine vidljiv stupanj dotrajalosti imovine i da je za očekivati da će 

Društvo nužno morati povećati kapitalna ulaganja u imovinu kako bi osiguralo funkcionalnost 

poslovanja. Slijedom navedenog, a i iz podataka o namjeravanom ulaganju koje je dalo rukovodstvo 

Društva na strani 27 Izvješća, može se zaključiti da će se iznos novaca na računu Društva u budućnosti 

znatno smanjiti, te će samim time Zagorski metalac biti manje zanimljiv potencijalnim kupcima, 

odnosno vrijednost koju će kupci biti spremni ponuditi biti će vjerojatno manja nego što je danas. 

Dalje ističe da je upitno da li je navod predstavnika trgovačkog društva da misle ulagati u njegovu  

infrastrukturu zavaravajući te da je tržište jedini pravi pokazatelj vrijednosti udjela trgovačkog društva. 

Traži od predstavnika tvrtke pojašnjenje evidentiranja prihoda i razgraničavanje prihoda budući da ono 

nije evidentno po fakturiranim realizacijama.   

Danijel Radić odgovara da trgovačko društvo knjiži fakturirano, ali ne razgraničava nužno sve, 

godina se zatvara s 31.12., a stanje u procjeni je sa 30.06.2016. godine te da je stanje s krajem godine 

ono bi bilo preciznije.  

Vijećnik Nenad Veček ističe da je na strani 13. izvješća navedeno da je iz odnosa akumulirane 

amortizacije i nabavne vrijednosti dugotrajne materijalne imovine vidljiv stupanj dotrajalosti imovine 

te je za očekivati da će u narednom periodu biti potrebna značajnija kapitalna ulaganja u infrastrukturu 

te postavlja pitanje da li je navedeno utvrđeno uvidom u poslovne knjige ili postoji utvrđeni sustav 

praćenja održavanja iz kojeg bi bilo vidljiv stvarni tehničko-tehnološki vijek iskorištavanja te imovine.   

Danijel Radić odgovara da je trgovačko društvo sukladno zakonskim odredbama dužno 

obračunavati amortizaciju za potrebe određivanja dobivanja dobiti za suvlasnike i za potrebe porezne 

uprave te da to nije nužno 100 % usklađeno sa stvarnim vijekom trajanja imovine jer to nije moguće 

utvrditi bez iskapanja cijevi. Ističe da nažalost nije moguće točno utvrditi kada će biti potrebno 

zamijeniti infrastrukturu trgovačkog društva.  

Vijećnik Nenad Veček postavlja pitanje da li je predmetnom procjenom obuhvaćen podatak o 

površini na kojoj je Zagorski metalac zadužen za distribuciju, dakle informaciju koliki postotak 

potrošača ili potencijalnih potrošača su njegovi korisnici.  

Danijel Radić odgovora da procjenom nije obuhvaćen predmetni postotak. 

Vijećnik Ratko Mušica postavlja pitanje iz kojeg razloga općina ne ostvaruje nikakve prihode 

iz svojeg udjela u trgovačkom društvu. 

Danijel Radić odgovora da  Skupština društva određuje kako i na koji način će se raspoređivati 

dobit  i to sa 75 % glasova te da nažalost općina sa svojim udjelom ne može bitno na to utjecati. 

Vijećnica Senka Vorih navodi da predmetnim izvješćem nije obuhvaćena procjena društva 

Total Energy te postavlja pitanje da li se prodajom udjela u Zagorskom metalcu prodaje i udio u Total 

Energy.  

Predsjednik vijeća odgovara da se udio u Total Energy d.o.o. ne prodaje jer je to zasebna 

pravna osoba. 

 

Predstavnici tvrtke KPMG napuštaju sjednicu u 19,30 sati.  

 

Općinski načelnik navodi da je prijedlog predmetne odluke da se pokrenu pripremne radnje za 

prodaju udjela općine te da ujedno treba razmotriti tko će voditi kompletan postupak prodaje obzirom 

da je to opširan i složen postupak. 

Vijećnik Dražen Čvek navodi da je točka dnevnog reda sjednice nepotpuno formulirana te da 

nije primijetio da je u materijalima za sjednicu prijedlog odluke.  

Predsjednik vijeća navodi da je vijećnik Dražen Čvek u pravu i da donošenje odluke nije 

stavljeno na dnevni red sjednice. Navodi da rasprava i dalje traje i da će se naknadno odlučiti da li će 

se glasati o predloženoj odluci ili ne.  

 Vijećnik Dražen Čvek dalje ističe da je  u prethodnom razdoblju od strane trgovačkog društva 

Zagorski metalac za Općinu Sveti Križ Začretje u dva navrata isplaćen dio dobiti i to u iznosu od cca 

400.000,00 kuna te da se ne može reći da općina  nema financijske koristi.  Sredstva koja su dobivena 

su sigurno uložena za potrebe komunalnih projekata na području općine. Dalje navodi da je od strane 

predstavnika tvrtke KPMG  naglašena potreba ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture no da 

on u tome ne vidi veliki problem budući da EBITA marža trgovačkog društva pokriva jedan 

financijski iznos koji u sebi snosi i trošak amortizacije i kada bi se samo taj iznos  godišnje ulagalo u 



infrastrukturu još uvijek bi postojala mogućnost isplate dobiti. Dalje ističe da se dio tih poslova na 

održavanju može povjeriti lokalnim firmama pa se kroz neke poreze dio sredstava može vratiti u 

općinski proračun. Navodi da ne mora formalno biti 75% glasova da bi se pokušalo utjecati na isplatu 

dobiti.  

Predsjednik vijeća odgovora da nažalost općina sa svojih 19% može na malo toga utjecati ili 

učiniti, pa tako ni na odluku kome će se povjeriti održavanje infrastrukture trgovačkog društva. 

Općinski načelnik ističe da se na ovoj sjednici ne donosi odluka o prodaji. Pokrenute su radnje 

da se dobiju konkretne informacije o predmetnom trgovačkom društvu, navodi da je sukladno 

prethodnim dogovorima sa sjednica općinskog vijeća procjenu izradila tvrtka koja nije vezana uz 

Zagorski metalac. Dalje ističe da se radi isključivo o pripremnim radnjama koje prethode postupku 

donošenja odluke o prodaju. 

Predsjednik vijeća navodi da je  najgore što se može dogoditi je to da većinski vlasnik proda 

svoj udio u trgovačkom društvu kao što je naveo.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje koliko dugo je Općina suvlasnik Zagorskog metalca i 

koliko puta je u tom periodu općini isplaćen pripadajući udio u dobiti. 

Općinski načelnik odgovara da je dobit općini dva puta isplaćena (jednom u 2011. godini i 

jednom u 2013. godini) te da je tvrtka Zagorski metalac prošle godine bila jedan od sponzora Tjedna 

kulture, zabave i športa. 

Vijećnik Dražen Čvek ističe da je točka dnevnog reda sjednice razmatranje izvješća te da se 

dnevni red u tijeku iste ne može mijenjati. Dalje daje sugestiju ukoliko će se i pristupiti glasovanju da 

se ono izvrši kvalificiranom većinom, a ne običnom većinom svih vijećnika kao što je to predviđeno 

statutom i poslovnikom općine.   

Jasminka Lasić odgovara da je prijedlog odluke da se usvaja predmetno izvješće te da je tekst 

odluke podložan promjenama. 

Predsjednik vijeća navodi da što se njega tiče da se o odluci ne treba glasovat budući da su svi 

vijećnici izvješće primili na znanje, a da se druga točka iz prijedloga odluke može izglasati u dogledno 

vrijeme.  

Jasminka Lasić navodi da neka se onda usvoji samo prva točka prijedloga odluke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vijećnica Senka Vorih ističe da ukoliko se prijedlog ove točke ne usvoji da je to realno dupli 

posao vijeća, budući da će prijedlog iste, nakon opsežne rasprave, ponovno biti na dnevnom redu 

naredne sjednice.  

Vijećnik Dražen Čvek navodi da je on samo iznio svoj prijedlog.  

Općinski načelnik navodi da povlači točku 2. prijedloga Odluke te da će prijedlog iste biti na 

dnevnom redu jedne od narednih sjednica. 

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog točke na glasovanje te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

 

O D L U K U 

 

Prima se na znanje Procjena vrijednosti društva Zagorski metalac d.o.o. izrađena od 

tvrtke KPMG Croatia d.o.o. iz siječnja 2017. godine. 

 
 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i 

odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar 

Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-

Bistrici” 

 

Mario Mihovilić direktor Zagorskog vodovoda daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Ratko Mušica postavlja pitanje da li postoji mogućnost da dođe do smanjenja cijene 

vode za građane.  

Mario Mihovilić odgovora da  je Zagorski vodovod već smanjio osnovu cijenu vode za 

građane.  

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  



 

ZA- 11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja 

otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija 

Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 

Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici” 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Mario Mihovilić napušta sjednicu u 20,20 sati.  

 

Točka 3. 

Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 13. prosinca 2016. godine 

 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-10 (deset)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 1 (jedan)  donosi  

 

ZAKLJUČAK 

Verificira se zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 13.prosinca 2016. godine 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 4. 

Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik vijeća navodi da je ravnatelj Osnovne škole uputio Općini Sveti Križ Začretje 

dopis kojim je zatražio da se pristupi izmjeni Ugovora o razgraničavanju troškova sklopljenog između 

Osnovne škole i Općine Sveti Križ Začretje vezano uz financiranje Ustrojstvene jedinice dječjeg 

vrtića.  

Općinski načelnik navodi da je sukladno zahtjevima roditelja djece polaznika Ustrojstvene 

jedinice dječjeg vrtića došlo do produljenja njezinog radnog vremena  te da je tada ravnatelj Osnovne 

škole naglasio da bi zbog produljenja moglo doći do povećanja pojedinih troškova. Dalje navodi da je 

od strane Osnovne škole dobiven prijedlog izmjene ugovora, te da je on  suglasan da je potrebno 

pristupiti njegovoj izmjeni zbog niza promjena koje su ustupile od trenutka njegovog sklapanja, ali 

izmjene je nužno bazirati na temelju pojedinih podataka kojima je potrebno raspolagati prije nego se 

visina stvarnih troškova definira, a koji su zatraženi od Osnovne škole.  Dalje ističe da će ujedno 

sukladno zahtjevu Osnovne škole doći do povećanja proračunskih sredstava budući da je zahtjevom   

zatraženo povećanje plaće pojedinih zaposlenika kao i zaposlenje novih što nije bilo zatraženo 

financijskim planom koji je dobivene od Osnovne škole prije donošenja proračuna.  Ističe da se nada 

da će do slijedeće sjednice raspolagati predmetnim podacima da se može pristupiti izmjeni ugovora.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje na temelju čega je rađen izračun povećanja troškova 

koji su zatraženi prijedlogom ugovora od strane Osnovne škole. 

Općinski načelnik odgovara da je dostava tih podataka zatražena od Osnovne škole budući da 

bez istih nije moguće pristupiti postupku izmjene ugovora.  

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje kada će biti postavljenje table „Općina Sveti Križ 

Začretje- prijatelj djece“. 

Općinski načelnik odgovara da su table izrađene te je još samo potrebno definirati lokacije 

njihovog postavljanja.    

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje kada će biti otvorena spojna cesta Zabok-Krapina. 

Općinski načelnik odgovara da je cesta nije prošla tehnički pregled tj. nije izdana uporabna 

dozvola, sporno je pitanje izmještanja pojedinih dalekovoda te da je iz Hrvatskih cesta zaprimljena 

informacija da će kroz nekoliko dana cesta dobiti privremenu uporabnu dozvolu. 

Vijećnik Ratko Mušica postavlja pitanje iz kojeg se razloga crkva ne grije. 

Općinski načelnik odgovara da nažalost nije u mogućnosti dati odgovor na postavljeno pitanje. 

Ističe da je na predmetno već pokušao upozoriti župnika od kojeg je dobio odgovor da se temperatura 

u crkvi „temperira“.  

 

Točka 5. 



Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine 

Sveti Križ Začretje 

 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Ivan Majsec navodi da sukladno navedenoj procjeni vrijednosti zemljišta iznosi 100 

kn/m² dok su procjene zemljišta koje su rađene za otkup zemljišta u postupku izgradnje spojne ceste 

bile više te postavlja pitanje na osnovu čega je predmetna procjena rađena. 

Općinski načelnik navodi da nije u mogućnosti ulaziti u struku vještaka. Dalje ističe da 

procjena vrijednosti predmetnog zemljišta sukladno podacima dobivenim od porezne uprave iznosi 

48,1 kn/m². Navodi da su procjene vrijednosti zemljišta za izgradnju druge faze spojne ceste znatno 

manje nego za prvu fazu. Može se zatražiti izrada procjene od drugog vještaka ali vrijednost zemljišta 

biti će ista, radi se o zemljištu koje je  uzurpirano budući da je na dijelu istog izgrađen nogostup, 

hidrant te da isto nema površinu potrebnu za izgradnju nekog ogromnog objekta. Predmetna procjena 

izrađena je 2015. godine, ali sukladno izvršenoj provjeri cijena zemljišta je ista.     

Vijećnik Dražen Čvek navodi da se općina u tijeku postupka prodaje nije dužna pridržavati 

vrijednosti iz procjene ako susjedne parcele vrijede više.  

Općinski načelnik odgovara da sukladno informacijama kojima raspolaže cijene susjednih 

parcela variraju.  

Vijećnik Dražen Čvek navodi da bi bilo dobro u javni natječaj staviti i višu cijenu od 

procijenjene.   

Općinski načelnik odgovara da to nije moguće budući da je zakonskim odredbama propisano 

da jedinice lokalne samouprave svojim nekretninama raspolažu na temelju procijenjene vrijednosti. 

Vijećnik Dražen Čvek navodi da ne sumnja u objektivnost vještaka te da je bitno da se javnim 

natječajem ne definira niža cijena. 

Općinski načelnik odgovara da se javnim natječajem vrijednost zemljišta definira sukladno 

vrijednosti  iz procjene. 

Vijećnik Nenad Veček navodi da općinsko vijeće može poništiti natječaj. 

Predsjednik vijeća odgovara da općinsko vijeće ima pravo ne izabrati ni jednu ponudu.  

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Križ 

Začretje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 6. 

Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

c) Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje 

vodovodnih mreža  

 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Ivan Mlinarić navodi da je Programom održavanja komunalne infrastrukture 

definirano da će se uz nerazvrstanu cestu oznake NC-D-2 vršiti „Produbljenje i iskop grabe u Dukovcu 

do „Madera“ te da je to pogrešno navedeno jer predmetna graba spada u naselje Švaljkovec, a ne 

Dukovec i da nema potrebe za vršenjem predmetnih radova.  

Općinski načelnik odgovara da se radi o cestovnom odvodnom jarku koji prolazi uz prilazni 

put u naselje Dukovec te da je zbog opstojnosti puta nužno pristupiti njegovom produbljivanju. 

Program se može izmijeniti tj. dionica se može staviti pod naselje Švaljkovec.   

Vijećnik Ivan Mlinarić navodi da se uz prilazi put nalaze oranice građana, a ako se graba 

iskopa doći će do njegovog propadanja. 

Općinski načelnik odgovara da će se izvršiti samo manje pročišćivanje koje će obuhvatiti 

uređenje i  nasipavanje bankina uz put prilikom kojeg isti neće biti ugrožen.  

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje da li se sredstva za projekt uređenja rekreacijskih staza  

odnose na sredstva iz EU fondova. 

Općinski načelnik odgovara da budući da na području grada Zaboka i Krapine te općine Sveti 

Križ Začretje ne postoje staze takve vrste pristupilo se zajedničkoj suradnji na njihovom uređenju. 



Predmetna rekreacijska staza prolazila bi uz trasu spojne ceste Zabok-Krapina, to je projekt koji je 

zahtjevan jer isti osim izgradnje same staze obuhvaća i izgradnju  rasvjetnih tijela, odmorišta za 

korisnike staze te izradu svih potrebnih elemenata za njihovu sigurnost te ukoliko će raspisati natječaj 

za apliciranje ovakve vrste projekata on će se prijaviti za dobivanje sredstava. 

Vijećnica Senka Vorih postavlja pitanje kada će se pristupiti uređenju kružnih tokova na 

području općine.  

Općinski načelnik odgovara da se nada da će s dolaskom proljeća, a sukladno dogovoru s 

predstavnicima trgovačkog centra Roses, biti uređeni pojedini kružni tokovi od njihove strane. Općina 

je unatrag nekoliko godina pristupila hortikulturnom uređenju samog Trga hrvatske kraljice Jelene te 

njegovih prilaznih puteva na način da su zasađeni drvoredi.  

Vijećnik Ivan Majsec ističe da su sredstva za predmetne programe mala te da će se s istima 

malo toga odraditi. Dalje navodi da cesta prema Janjčecima nije stavljena u program te postavlja 

pitanje što je s dijelom  koji je asfaltiran i za koji je rečeno da će se postaviti kanalice. Dalje postavlja 

pitanje vezano uz naselje Zleć za koje je također rečeno da će se  uz asfalt postaviti kanalice budući da 

u tom dijelu nanosi vode uništavaju isti.  

Općinski načelnik odgovara da je člankom 4. Programom gradnje definirana dobava i ugradnja 

cestovnih kanalica, cijevi, slivnika i sl. uz rubove prometnica prema potrebi uz nerazvrstane ceste na 

području općine te će se predmetno izvršiti u naselju Zleć. Dalje odgovara da što se tiče postavljanja 

kanalica na dijelu prema Janjčecima koji je asfaltiran da je rečeno da će se kanalice postaviti ukoliko 

će biti potrebno tj. ukoliko će dolaziti do velikih nanosa vode na asfalt te da je veći problem čišćenje 

odvodnog jarka u tom dijelu.  

Vijećnik Ivan Kuhar postavlja pitanje vezao uz nastavak zacjevljenja odvodnog jarka u ulici 

M. J. Zagorke budući da isti nije zacjevljen u potpunosti.  

Općinski načelnik odgovora da se predmetno zacjevljenje vršilo u suradnji sa Županijskom 

upravom za ceste te da  će s istima provjeriti mogućnosti nastavka zacjevljenja.  

Vijećnik Ivan Kuhar navodi da u naselju Sekirišće od raskrižja prema kućnom broju 4 javna 

rasvjeta ne svijetli već dvije godine. 

Općinski načelnik odgovara da će izvršiti prijava kvara predmetnog rasvjetnog tijela. 

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog točke 6. na glasovanje  

 

Točka 6. a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te 

se sa  

 

ZA-9 (devet)  

PROTIV- 1 (jedan)  

SUZDRŽANI- 1 (jedan) donosi  

 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 6. b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te se sa  

 

ZA-9 (devet)  

PROTIV- 1 (jedan)  

SUZDRŽANI- 1 (jedan) donosi  

 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 6. c) Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje 

vodovodnih mreža te se sa  

 

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodnih mreža te se sa 

u tekstu koji se prilažem ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 7. 



 Donošenje Odluke o: n 

a) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini za potrebe izgradnje „Spojne ceste Zabok 

(D24)-Krapina (D1) 

b) Prijenosu nekretnine u vlasništvo investitora-Hrvatske ceste d.o.o.  

c) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama za potrebe sklapanja Ugovora o osnivanju 

pravu služnosti  

d) Davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti  

 

Lidija Lisjak daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog točke 7. na glasovanje  

 

Točka 7. a) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini za potrebe izgradnje „Spojne ceste 

Zabok (D24)-Krapina (D1) te se sa 

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini za potrebe izgradnje „Spojne ceste 

Zabok (D24)-Krapina (D1) 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 7. b) Prijenosu nekretnine u vlasništvo investitora-Hrvatske ceste d.o.o. te se sa  
 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvo investitora-Hrvatske ceste d.o.o. 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 7. c) Ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama za potrebe sklapanja Ugovora o 

osnivanju pravu služnosti te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama za potrebe sklapanja Ugovora o 

osnivanju pravu služnosti 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 7. d) Davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o određivanju predstavnika Općine Sveti Križ Začretje u Povjerenstvu za 

dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

 

Općinski načelnik daje uvodno obrazloženje po ovoj točci.  

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje da li općina ima kakve financijske koristi od davanja u 

zakup zemljišta u vlasništvu RH. 

Jasminka Lasić odgovara da dio naknade od zakupnine ide u proračun općine. 

Vijećnik Josip Majsec postavlja pitanje da li se u zakup daje samo donji dio rasadnika. 

Općinski načelnik odgovara da da iz kojeg je parcelacijom trebalo odvojiti građevinski dio od 

poljoprivrednog.  



Vijećnik Ivan Majsec postavlja pitanje kolika je površina zemljišta koje se daje u zakup. 

Općinski načelnik odgovara da je površina zemljišta iznosi 112382 m². 

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

 

ZA-10 (deset)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 1 (jedan)  donosi  

 

Odluka o određivanju predstavnika Općine Sveti Križ Začretje u Povjerenstvu za dodjelu 

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o privremenom korištenju Općinskih javnih površina, nekretnina i predmeta 

za oglašavanje za izbornu promidžbu 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Vijećnik Nenad Veček postavlja pitanje na koje se prostore odnosi prijedlog odluke. 

Jasminka Lasić odgovara da  na sve prostore u vlasništvu Općine.  

Vijećnik Dražen Čvek postavlja pitanje da li se cijena od 200,00 kuna odnosi na cijenu po 

plakatu ili na više njih. 

Jasminka Lasić odgovara da se cijena odnosi na ukupni broj plakata.  

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o privremenom korištenju općinskih javnih površina, nekretnina i predmeta za 

oglašavanje za izbornu promidžbu 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o 1. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ 

Začretje 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  

 

Odluka o 1. izmjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ Začretje 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio  

 

Točka 11. 

Razmatranje zamolbe B.I. Radovi za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

Vijećnik Ratko Mušica postavlja pitanje tko je investitor. 

Jasminka Lasić odgovara da je investitor Bakliža Igor. 

 

Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-11 (jedanaest)  

PROTIV-0 (nema)  

SUZDRŽANI- 0 (nema) donosi  



 

Odluka o oslobađanju investitora B.I. RADOVI od plaćanja komunalnog doprinosa 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga 

 

Jasminka Lasić daje uvodno obrazloženje po ovoj točci. 

 

Budući da rasprave nije bilo predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa  

 

ZA-10 (deset)  

PROTIV- 0 (nema)  

SUZDRŽANI- 1 (jedan) donosi  

 

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga 

u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

Točka 13. 

Pitanja i prijedlozi 

  

Vijećnik Josip Majsec apelira da se Županijskoj upravi za ceste uputi pismeni zahtjev da u 

svoj plan, sukladno financijskim mogućnostima, stave izgradnju nogostupa do obitelji Štehec u naselju 

Štrucljevo.  

Vijećnik Nenad Veček apelira da se poduzmu određene mjere za sprečavanje nastanka 

deponija građevinskog otpada u naselju Dukovec. 

Općinski načelnik odgovara da je procedura za njegovo sprečavanje već jednom pokrenuta te 

je isti očišćen, te da će se pojedine mjere ponovno pokrenuti. 

Vijećnik Nenad Veček ističe da se radi o dijelu naselja Dukovec gdje građani imaju 

poljoprivredne parcele koje su zbog nastanka deponija ugrožene. 

Vijećnik Ivan Kuhar traži da se pokuša naći neko rješenje da se uspori promet u naselju 

Švaljkovec budući da isti predstavlja opasnost. 

Predsjednik vijeća ističe da je i u Ciglenici Zagorskoj slična situacija. 

Općinski načelnik odgovara da nažalost vozača koji ne želi usporiti na to ne može prisiliti 

nikakva signalizacija.  

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik općinskog vijeća u 21,25 zatvara 

sjednicu . 

 

   Zapisničar                     Predsjednik Općinskog vijeća  

 Lidija Lisjak                         Stjepan Ciglenečki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



                                   
       R E P U B L I K A   H R V A T S K A           

      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                   OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 612-01/17-01/03 

URBROJ: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

        

        PREDSJEDNIKU 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET:  a) Izvješće o radu Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ  

      Začretje  za 2016. godinu  

 

        b) Program rada Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ Začretje  

      za 2017. godinu  

 

 c) Izvješće Gradske knjižnice Krapina, Matična služba o stručnom  

     nadzoru Općinske knjižnica i čitaonice Sveti Križ Začretje 
                                      

PRAVNI TEMELJ: članak 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ  

               Začretje 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 Člankom 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ Začretje 

propisao je da ravnatelj knjižnice, između ostalog, donosi programe rada, financijski plan i 

godišnji obračun rada knjižnice. 

 Ravnatelj knjižnice je Općinskom načelniku dostavio na uvid Izvješće o radu 

Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu, te Program rada 

Općinske knjižnice i čitaonice Općine Sveti Križ Začretje za 2017. godinu. 

 Općinski načelnik prosljeđuje navedeno Izvješće i Program Općinskom vijeću te 

predlaže Općinskom vijeću da ih usvoji. 

 U prosincu 2016. godine Gradska knjižnica Krapina – Matična služba obavila je 

stručni nadzor nad radom Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje. Predlaže se 

Općinskom vijeću da primi na znanje predmetno Izvješće. 

 

 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

                        Marko Kos, dipl.oec 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 

Trg hrvatske kraljice Jelene 2 

49223 Sveti Križ Začretje 

OIB:422756844 

Žiro račun:2360000-1101446148 

 

Klasa : 612-04/17-01/2 

Urbroj: 2197/04-05/1-17-1 

Sveti Križ Začretje, 22.02.2017. 

 

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE U 2016. GODINI 

Općinska knjižnica i čitaonica samostalno djeluje od 1996. godine. Dana 31.12.2016. 

godine Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje imala je 671 člana, od kojih je 432 

obnovilo članstvo u tekućoj godini. Velik broj članova otpada na djecu, njih 281 ili 65,04%, 

odraslih članova je 112  ili 25,93 % , dok 39 umirovljenika čini 9,03 %. Najčešće se posuđuje 

beletristika 52,72%, dječja književnost 44,23% a na znanost otpada 3,05%. Taj podatak 

govori da bez obzira na brojnost djece oni su orijentirani na lektiru i nisu tako aktivni čitači 

kao manji po broju, ali ipak aktivniji odrasli članovi. U 2016. godini Općinska knjižnica i 

čitaonica Sveti Križ Začretje je povećala svoj fond za 723 knjiga. Kupljeno je 585 knjiga, na 

dar dobiveno 7 knjiga, a putem otkupa Ministarstva kulture dobili smo 131 knjige. Od tih 

knjiga, za odrasle je 487 knjiga, a za djecu 236 knjiga. Na dan 31.12.2016. godine knjižnica 

ima fond od 12.686 knjiga. Na znanost otpada 1.345 knjiga, beletristiku 7.521 knjiga, dječje 

ima 2.972 knjige i 848 priručnika. Za knjige i publikacije u 2016. godini utrošeno je 

59.417,25 kuna.  

Osim djelatnosti koja je primarna za svaku knjižnicu, a to je posudba knjiga, Općinska 

knjižnica se bavi i organizacijom izložbi, književnih večeri, malih glazbenih koncerata, 

gostovanja glumaca i glumačkih družina i drugih sličnih sadržaja. Nabrojiti ćemo sadržaje 

koje je knjižnica organizirala u 2016. godini. Početkom godine u Muzeju Žitnica održano 

druženje pod nazivom Spomenek o Svetom Križu Začretju. Svoja sjećanja i o prošlosti Svetog 

Križa Začretja govorio je Antun Kučko. Večer je započela pjesmom Kak taubeka dva koju je 

izveo Željko Grozaj uz klavirsku pratnju Valentina Žlabura. Uvodnu riječ dao je prof. 

Krešimir Nekić koji je osim svojih osvrta o Antunu Kučku , pročitao i tekst Dunje Horvatin. 

Svoje predavanje Antun Kučko podijelio je u tri dijela: o Sakralnim objektima, dvorcu i 

nepoznate zanimljivosti iz nedavne prošlosti. Nakon svakog dijela za glazbeni predah bile su 

zadužene članice vokalnog sastava “Kirjales”. Na kraju predavanja Željko Grozaj je 

premijerno izveo pjesmu o Svetom Križu Začretju za koju je tekst napisala Nadica Vukić rođ. 

Budić. U prostoru Žitnice, održan je recital ljubavne poezije domaćih pjesnika pod naslovom 

«Svetokriške senje, ljubaf i šmajhlanje». Ove godine naslov recitala bio je Najbolje nastavlja 

hod. Organizatori recitala bili su Udruga za očuvanje baštine i promicanje kulture življenja 

„Djedovina“ i Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje. Ovogodišnji izbor ljubavne 

poezije učinjen je iz Zbornika recitala Željka Boc u Mariji Bistrici koji nosi naslov „Hod se 

nastavlja“. U izvrsnoj interpretaciji Gordane Kamenečki-Pulcin publika je uživala u pjesama: 

Vesne Janković, Slavice Sarkotić, Vladimira Šuka, Petre Horvatinčić, Snježane Šoštarko, Ive 

Sviben, Nade Jačmenice, Biserke Marečić, Anite Martinac, Marije Hlebec, Maje Cvek, Matije 

Cveka, Božice Brkan, Siniše Matasovića, Rajke Trokter, Ljiljane Lukačević, Silvije Butković, 

Mirjane Mikulec, Vesne Andrejić Mišković, Mirjane Pejak i Grozdane Drašković. Uz recital 



održana je i revija maštovitih ženskih frizura Salona ljepote „VIVA“, vlasnice Dubravke 

Mišak Skočaj koju su tijekom recitala pronijele Elena Švigir, Ana i Tereza Sente, Brigita 

Gašparić, Klara Profeta, Inga Vorih, Lana Petrovečki te Doroteja Jačmenica Pušenjak koja je 

bila i voditeljica programa. U ožujku je predstavljena dvoautorska humoristička knjiga 

„Pozabljeni smiehi“. To je drugo izdanje Zagorske lige protiv raka u Biblioteci „Smijeh je 

lijek“, a izdano je uz potporu Krapinsko zagorske županije i farmaceutske firme Abbott. 

Autorice knjige su Nada Jačmenica s kajkavskom humorističkom prozom, te Ljubica 

Komljenović s kajkavskim humorističkim pjesmama. U šaljivom tonu osmišljene su i 

naslovnice knjige za koje je izdavaču ustupio svoje karikature naš poznati karikaturist Srećko 

Puntarić Felix. Promociji u Žitnici prisustvovalo je gotovo stotinjak ljudi iz raznih mjesta naše 

županije te iz Zagreba. Posebnu ljepotu i glazbenu vrijednost ovoj humanitarno književnoj 

večeri darovala je klapa „Kmeti“ iz Pregrade čiji je nastup oduševio nazočne.  

Pomogli smo organizirati radionicu bojanja i ukrašavanja pisanica čiji je organizator 

bio koordinacijski odbor „Općina Sveti Križ Začretje-Prijatelj djece“. Radionici se odazvao 

velik broj djece koja su pisanice ukrašavala na pomalo zaboravljeni tradicijski način; makom, 

rižom, pšeničnom krupicom, grizom, kavom, lećom. Djeca su ovom prilikom pokazala veliku 

maštu kao i  kreativnost. Uz pomoć ukrašenih  pisanica prilikom nedjeljne mise 

prikupljala  su se donacijska sredstva za trogodišnjeg dječaka koji boluje od tumora. 

Knjižnica je sudjelovala u organizaciji promocije nove knjige mons. Antun Sentea, rektora 

Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu pod naslovom „Putovanje s križem do otvaranja 

neba“. Namjera je knjige ohrabriti svakog čitatelja da prihvati svoj križ i slijedi Isusa koji 

bodri obeshrabrene u borbi s nevoljama. Knjigu su predstavili mons. dr. Tomislav Mikšić, 

nacionalni ravnatelji hrvatske inozemne pastve, Antonija Škrtić, muzeologinja i povjesničarka 

umjetnosti te Daniel Butala, koji je jedan od autora likovnog priloga knjizi. Riječi promotora 

dopunio je nastup Antonije Vrbanić, solistice oratorijskog  zbora Crkve sv. Marka ”Cantores 

sancti Marci” uz klavirsku pratnju Franje Mraza.  

Uz Međunarodni dan dječje knjige i 3. rođendan nacionalne kampanje “Čitaj mi…! u 

dječjem odjelu Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje održana je treća po redu 

pričaonica za djecu “Čiča miča, počinje priča…” koju su za djecu iz Male škole organizirali 

Općinska knjižnica i Društvo “Naša djeca” . Voditeljica pričaonice bila je Nevenka Sinković 

koja je djeci ispričala priču o sloniću “Elmeru”. Nakon razgovora o priči, djeca su oslikala 

kvadratiće koje su kasnije nalijepili na Elmera kojeg je pripremila učiteljica likovne kulture 

Tatjana Prica. 

U sklopu obilježavanja manifestacije Noć knjige 2016. Općinska i Školska knjižnica 

organizirale su radionicu pod nazivom Tko šiša šišmiša. Odazvao se veći broj djece nižeg 

školskog uzrasta kojima je radionica bila namijenjena. Noć knjige bila je posvećena 400-toj 

godišnjici smrti Cervantesa i Shakespearea te 100-toj godišnjici prvog objavljivanja Priča iz 

davnina. To je ujedno i Svjetski dan knjige autorskih prava te Dan hrvatske knjige. U sklopu 

manifestacije Noć knjige Općinska knjižnica i čitaonica organizirala je i  koncert Gorana 

Gregorina. Mladi pijanist iz Pregrade koji je počeo svirati još u vrtiću, završio je srednju 

glazbenu školu u Pregradi kod profesora Zrina Kocijančića. Kao pripremu za upis na Muzičku 

akademiju izabrao je Sveti Križ Začretje. Publika je uživala u programu jer je Goran svirao 

djela Bacha, Chopina, Beethovena i Poulenca.  

Također je održana Večer zavičajne poezije „Se sikut kaj je čut“ koja je privukla velik 

broj posjetitelja i ljubitelja domaće riječi, a koju učenici OŠ Sveti Križ Začretje već sedmu 

godinu pripremaju kao zanimljiv projekt. To pokazuje da je ova manifestacija dobro 



prihvaćena kod publike i postala već tradicionalna. Manifestaciju organiziraju pedagoginja 

škole Nevenka Sinković i knjižničarka Kristina Varžić. Kroz taj projekt učenici njeguju  i žele 

očuvati svoj zavičajni, začretjanski govor. Inicijativu su dali sami učenici tražeći još 2o10. 

godine da ih se uči i  pomaže u  učenju svog zavičajnog kajkavskog i zaboravljenih starinskih 

riječi. Uživali su svi prisutni u recitiranju stihova, ali i u prelijepom glazbenom doživljaju koji 

su   svojim izvođenjem popevki s Krapinskog festivala, uz klavirsku pratnju Franje Mraza, 

pružili Anđela Sinković i Zoran Čavužić, nagrađivani finalisti festivala „Prvi glas 

Zagorja“.  Oduševili su svi recitatori, a  najmlađi, prvaši, Ema Mraz i Stjepan Piljek izmamili 

su najveći pljesak.   Zadovoljni učenici i svi prisutni obećali su da će „makar hodili se sikut, 

druge vuljetje nazaj na Večer kajkavskih stihova, v Začretje, najti  put“ . 

U cilju uvažavanja znanosti i pozitivnih društvenih vrijednosti a u sklopu ciklusa 

„Veliki ljudi z male bregov“ udruge „Djedovina“ kojem je cilj promovirati rad i postignuća 

mladih, domaćih znanstvenika u suorganizaciji Općinske knjižnice i čitaonice, u Muzeju 

Žitnica predstavio se doc. dr. sc. Kristijan Kotarski s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu s 

temom: Ekonomska ortodoksija i izazovi krize u Europskoj uniji. Mladi znanstvenik 

dojmljivog životopisa koji obuhvaća uspješno stjecanje akademskih naslova te usavršavanje 

na vodećim svjetskim sveučilištima predstavio je Svetokriščanima dio svojih radova koji su 

objavljeni u prestižnim znanstvenim časopisima diljem svijeta. Također u sklopu istog ciklusa 

održano je predavanje pod naslovom: Podmorje – svjedok i čuvar prošlosti. Predavač je bio 

dipl. arheolog Pavle Dugonjić koji nije rođen u Zagorju, ali je zahvaljujući baki i djedu bivšim 

učiteljima Boži i Heli Prpić, koji su decenijima bili i više negoli srođeni s ovim krajem i 

njegovim ljudima ostao vezan uz Zagorje. U dojmljivom predavanju popraćenom čudesnim 

prizorima podmorja autor je posjetiteljima približio podvodnu arheologiju kao zanimanje te 

prikazao neke vrijedne lokalitete na kojima je radio. 

U sklopu održavanja Međunarodnog tjedna dojenja u Općinskoj knjižnici i čitaonici 

Sveti Križ Začretje osnovana je Grupa za potporu dojenja, a ujedno je u knjižnici otvoreno 

prvo javno mjesto za dojenje u našoj općini. Obilježavanje mjesta na kojem majke u javnosti 

mogu dojenjem nahraniti svoje dijete organizira se na inicijativu Koordinacijskog tima za 

promicanje dojenja KZŽ, uz podršku Doma zdravlja KZŽ i Krapinsko-zagorske županije. 

Međunarodni tjedan dojenja se i ove godine obilježava u prvom tjednu kolovoza, a naglasak 

je na dojenju kao ključnom elementu koji doprinosi našoj dobrobiti od samog početka, 

međusobnom poštivanju i brizi za svijet koji dijelimo. Grupe za potporu dojenja osnivaju se 

kao bi trudnice i majke dobile praktične savjete, informacije i emocionalnu potporu 

patronažne sestre i drugih majki sa iskustvom u dojenju. Na 1. grupi za potporu 

dojenja  okupilo se 5 majki i beba koje su uz potporu patronažne sestre u veseloj atmosferi 

odabrale ima grupe ” Majčina radost”.  

Povodom Dana župe i općine Sveti Križ Začretje u Muzeju Žitnica knjižnica je 

organizirala koncert Gudačkog kvarteta Porin. Stalni postav kvarteta čine violinisti Ivan 

Novinc i Tamara Petir, violistica Lucija Brnadić i violončelistica Neva Begović. Za ciklus 

koncerata održanih u sezoni 2007./2008. Kvartet Porin dobio je najveće priznanje koje 

komornim sastavima dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika – diplomu ”Milka 

Trnina”. Na programu koncerta u Svetom Križu Začretju bila su djela I.M.Jarnovića, B. 

Papandopula i R. Schumanna.  

U Mjesecu hrvatske knjige knjižnicu tradicionalno posjećuju djeca iz dječjeg vrtića, 

male škole i učenici osnovne škole. Djeca se tu upoznaju s radom knjižnice, ali i provode 

redovnu nastavu iz hrvatskog jezika i likovne kulture. Odlična je suradnja i sa školskom 



knjižnicom sa kojom zajedno dogovaramo susrete sa književnicima za djecu, zajedničko 

sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja i drugim priredbama. U sklopu 

obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, Općinska knjižnica i čitaonica je u suradnji s dvorcem 

Sveti Križ Začretje organizirala je predstavljanje nove knjige i predavanje Zdravka Mršića 

“Životno zajedništvo – homo sapins vrsta bez odgoja” 

Na već tradicionalnom poetskom okupljanju pod naslovom „Djedovina u srcu i 

stihu“., nazočni su mještani i gosti mogli uživati u kajkavskim stihovima domaćih, 

svetokriških pjesnika te njihovih gostiju. Sa po tri pjesme zavičajne tematike predstavili su se 

Ljubica Komljenović, Đurđa Lovrenčić, Nada Jačmenica, Verica Jačmenica – Jazbec i 

Miroslav Lovrenčić. Njihove gošće sa svojim pjesmama bile su Dragica Ferjanić i Marija 

Hlebec iz Krapine te Katica Nikolić iz Klanjca. U profesionalnoj i dojmljivoj interpretaciji 

Gordane Kamenečki i Daria Kuhara, pjesme su glazbom zaodjenuli Dražen Švigir i Siniša 

Polančec, odlično se snalazeći na harmonici i klaviru. Program je vodila predsjednica udruge 

„Djedovina“, Doroteja Jačmenica Pušenjak koja je nazočnima najavila i predstavila prigodno 

postavljen „Mali antikvarijat“ sa starim izdanjima knjiga. 

Održano je predstavljanje zbirke pjesama “Izvor ljubavi” članica uduge “Lipin cviet” 

iz Gornje Stubice. O udruzi „Lipin cviet“ i autoricama zbirke pjesama prisutne je upoznala 

predsjednica Općinskog vijeća gospođa Đurđica Labaš. U glazbenom dijelu programa 

sudjelovali su Vokalisti Svetog Jurja iz Gornje Stubice koji su pjevali uglazbljene pjesme 

autorica pjesama. 

U sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige udruga CREATIVITAS održala je 

kreativne radionice u Općinskoj knjižnici i čitaonici koje su vodile Petra Vorih i Tatjana 

Belanović. Na radionicama su prisustvovala djeca prvog razreda Osnovne škole i djeca 

predškolske dobi. Djeca su svoje kreativne radove s radošću stvarala poslije slušanja priče. 

Starija grupa kao poticaj imala je priču Anansi i kip, a mlađa Kako uhvatiti zvijezdu padalicu. 

Kako su priče divan poticaj za kreativni proces, Udruga će nastaviti suradnju s Općinskom 

knjižnicom i čitaonicom. 

Knjižnica se ove godine uključila kao suorganizator trećeg izdanja Zagorje Blues 

Etno Festivala. U Muzeju Žitnica održana je promocija čak tri nedavno objavljena albuma. 

Inozemni gost, talijanski bluesman Mike Sponza, predstavio je “Ergo Sum”, album nastao 

inspiriran antičkom poezijom iz doba Rimskog carstva. Splitski sastav Sunnysiders na 

novom izdanju “14 kartolina s daleke obale” donosi obrade pjesama Daleke obale u blues 

aranžmanima, a vođa sastava Boris Hrepić predstavio je i svoju knjigu “Našao sam dobar 

bend” i dokumentarni film. Tomislav Goluban, organizator i idejni začetnik festivala u 

pratnji svog sastava predstavio je 8. studijski album “Kaj Blues Etno”, zbirku obrada 

tradicijskih napjeva i novih, autorskih naslova. Prekrasni glazbeni događaj oduševio je broju 

publiku. Osim glazbe, filma i knjige brojni posjetitelji imali su prilike razgledati i izložbu 

fotografija Gorana Kauzlarića pod naslovom “After midnight”.  

I ove godine pomogli smo u organizaciji Društvu Naša djeca Sveti Križ Začretje koji 

su jedanaesti puta održali popularnu radionica tradicijskih umijeća izrade nakita ili ukrasa 

„Kinč moje babice“. Djeca su ove godine na radionici zainteresirano učila pletenje ili kako 

kažemo mi u Zagorju štrikanje. Tri sata uz devet demonstratorica koje su pokazivale i 

pomagale, 30 djece i trinaest odraslih voditeljica naučilo je kako  štrikati iglama i prstima bez 

igala. Uspješno su savladali početke ovog umijeća te naštrikali narukvice, torbice za mobitel i 

pokoji kraći šal. Ovakvo, već tradicionalno druženje u muzejskom prostoru Žitnice popularno 

http://www.muzika.hr/clanak/58439/albumi/ovakve-obrade-daleke-obale-itekako-su-dobrodosle.aspx
http://www.rockmark.hr/artikl/2122/nasao-sam-dobar-bend-glazbeno-odrastanje-u-splitu-80-ih
http://www.rockmark.hr/artikl/2122/nasao-sam-dobar-bend-glazbeno-odrastanje-u-splitu-80-ih


je među djecom koja rado ponovo dolaze kada shvate da osim igrica i surfanja internetom 

svojim prstima mogu napraviti i nešto lijepo kreativno i korisno, nešto što su prabake i bake 

nekada svakodnevno radile. Ovaj već tradicionalni projekt prenošenja baštine djeci kroz igru, 

priču i stvaralaštvo podržava i prepoznaje naša Krapinsko –zagorska županija. Prenošenjem 

naučenog iz Začretja u gradove i općine diljem županije već jedanaest godina u stvari je 

pronalaženje načina kako se vratiti svojoj ljudskoj biti i kroz igru, maštu i priču spoznavati 

svoj identitet.  

U predivnom ambijentu muzeja Žitnica u prosincu je održana izložba mlade kreativke 

Elene Švigir pod nazivom „Lux s cvijećem i perjem by Luxllena:“ Iza zanimljivog imena 

„Luxllena“ krije se mnoštvo šarenila, mašte, zanimljivih kreacija, a prije svega puno 

kreativnosti i marljivosti. Posjetitelji su se mogli uvjeriti u raznolikost njezinih kreacija na 

samoj izložbi na kojoj je autorica izložila nekoliko lampi različitih dizajna, lustera i slično.  

Uoči Božića za djecu iz obitelji s više djece s područja naše općine organiziramo 

druženje s Djedom Božićnjakom. Također smo sudjelovali u organizaciji Predbožićnog 

druženje s mještanima. Nastupili su Puhački orkestar Ivo Tijardović, Ciglenica Zagorska, 

KUD Sveti Križ Začretje, dječji Crkveni pjevački zbor i dječji zbor Cvrkutići. Kratkim 

programom svetokriške udruge su mještanima uljepšale vrijeme prije Božića. Druženje je 

organizirala Općina Sv. Križ Začretje u suradnji sa Župom, a posjetitelji su uživali u nastupu 

uz kobasice, čaj i kuhano vino koje je pripremila Općina Sveti Križ Začretje. Tradicionalno 

sudjelujemo u organizaciji Fašničke povorke, Dana općine i župe i Tjedna kulture, zabave i 

športa. 

Osim razumijevanja osnivača knjižnice tj. Općine Sveti Križ Začretje, Općinska 

knjižnica i čitaonica ima potporu i podršku sponzora koji svake godine pomažu da se u 

knjižnici dogodi niz kulturnih događanja. Nadamo se da će se i u slijedećoj godini u knjižnici 

održati niz zanimljivih kulturnih događaja kao i prijašnjih godina.  

Na kraju izvještaja prilažem nekoliko fotografija s događanja u prošloj godini. 

          
 

          
 



          
 

 

S poštovanjem,        

   ravnatelj 

          Franjo Kučko 

U Svetom Križu Začretju, veljača 2017. 

Dostavlja se : 

1. Općinskom načelniku 

2. Ured državne uprave u Zlataru 

3. Pismohrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 

Trg hrvatske kraljice Jelene 2 

49223 Sveti Križ Začretje 

OIB:422756844 

Žiro račun:2360000-1101446148 

 
KLASA : 612-04/17-01/3 

URBROJ: 2197/04-05/1-17-1 

Sveti Križ Začretje, 22.02.2017. 

    

 

PROGRAM RADA OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2017. GODINU 

 

 

Koncepcija rada Općinske knjižnice i čitaonice u 2017. godini bazirat će se na 

iskustvima stečenim u prijašnjim godinama. U slijedećoj godini želja nam je da i dalje 

razvijamo suradnju s školskom knjižnicom, udrugama s područja općine i dvorcem 

Sveti Križ Začretje. Sudjelovat ćemo u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja. 

Uključit ćemo se programom u projekt Noć knjige. Organizirat ćemo koncerte naših 

udruga, ali i renomiranih izvođača. Kao i svake godine aktivno ćemo sudjelovati u 

organizaciji fašničke povorke kroz mjesto. Organizirat ćemo predstavljanja knjiga, 

edukativna predavanja i predstavljanja nakladnika i časopisa. Knjižnica će 

tradicionalno sudjelovati u organizaciji Tjedna kulture, zabave i športa , Danu općine i 

Mjesecu hrvatske knjige.  

Tijekom godine inicirati ćemo obilježavanje svih važnijih obljetnica i datuma, 

održavati književne i znanstvene tribine, promocije knjiga, male koncerte i postavljati 

izložbe. 

Temeljne pretpostavke za razvoj svih kulturnih sadržaja koji će se održati u 

knjižnici : 

1. Povećati bibliotečni fond i uvesti ga u informacijski sustav METELWin 

           ( uz nabavu dnevnih novina, tjednika i stručnih publikacija ) ; 

 

2. Sređivanje kataloga s knjižnim fondom ; 

3. Vršiti popularizaciju knjige kroz sredstva javnog informiranja  

            ( radio, županijska tv ) 

 

 

 

4. Organizirati književne i znanstvene tribine 

 - susreti sa književnicima i dramskim umjetnicima 

 - susreti sa likovnim umjetnicima 

 - susreti sa znanstvenim radnicima 



5. Suradnja s Dječjim vrtićem i Malom školom i njihovo uključivanje u 

obilježavanje obljetnica, te organizacije male likovne radionice ; 

 

6. Posebnu pažnju posvetiti „Mjesecu hrvatske knjige 2017.“, afirmirati 

nove naslove i organizirati posjete knjižnici i upoznati sa njezinim radom 

učenike osnovne škole; 

 

7. Organizirat ćemo program u sklopu projekta Noć knjige 

 

8. Organizirano sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji „Tjedan kulture, 

zabave i športa“ Sveti Križ Začretje 2017. ( organizacija audicija za 

festivale pjevača amatera „Prvi glas Zagorja“, organizacija izložbi, 

koncerata ozbiljne i zabavne glazbe, nastupa folklornih i dramskih 

skupina i sportskih događanja ); 

 

9.  Organizirano sudjelovanje u organizaciji Fašničke povorke; 

 

10. Organizirano sudjelovanje u obilježavanju Dana općine i Dana župe; 

 

11. Obilježavanje tradicionalnih običaja : Uskrs i Božić; 

 

12. Sudjelovanje u izradi monografije o Svetom Križu Začretju, u skladu s 

osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu 

 

13. Razvijati suradnju sa Osnovnom školom i školskom knjižnicom; 

 

14. Razvijati suradnju sa svim nositeljima kulturnih zbivanja u mjestu i 

županiji, odnosno udrugama koje se bave kulturom . 

 

U realizaciji ovog programa biti će uključeni naši članovi, učenici, učitelji, 

kulturni radnici i svi javni djelatnici iz mjesta koji svojim znanjem, iskustvom i radom 

htjeti pomoći u realizaciji ovog programa. Također ćemo i dalje razvijati suradnju sa 

Matičnom službom  i ostalim knjižnicama, naročito iz područja naše županije. 

 

U Svetom Križu Začretju, veljača 2017.       

              ravnatelj 

          Franjo Kučko 

Dostavlja se : 

 

1. Općinskom načelniku 

2. Ured državne uprave u Zlataru 

3. Pismohrana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 400-01/17-01/10 

URBROJ: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

 

  PREDSJEDNIKU 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

                       Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu 
 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 

    15/15) 

 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:   Općinsko vijeće 

  

 

PREDLAGATELJ: Jedinstveni upravni odjel Općinskom načelniku, 

                                   a Općinski načelnik Općinskom vijeću 

 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 Člankom 110. Zakona o proračunu propisano je da općinski načelnik podnosi 

predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće 

godine za prethodnu godinu. 

 Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da donese Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu u predloženom tekstu. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                               Marko Kos, dipl. oec 
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Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

  

    PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu 

 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu  

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 

broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 153/09, 

49/11, 144/12, 94/13 – Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 

153/13 – Zakon o gradnji, 147/14, 36/15 – Zakon o pogrebničkoj 

djelatnosti) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Jedinstveni upravni odjel načelniku, a načelnik Općinskom vijeću 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave podnijeti izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. 

 Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom 

tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. 

 Općinski načelnik utvrdio je navedena Izvješća te predlaže Općinskom vijeću da ih 

usvoji. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                             Marko Kos, dipl. oec 

 

 

 

 

 

 



 

      
R E P U B L I K A     H R V A T S K A 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                       OPĆINSKI NAČELNIK     
 

KLASA: 363-01/16-01/10 

URBROJ: 2197/04-03-17-10 

Sveti Križ Začretje, 27.02.2017. 

 

 Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 – 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 – Zakon o gradnji, 147/14, 36/15 – 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti)  i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje 

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 05/13, 15/14) načelnik Općine Sveti 

Križ Začretje utvrdio je i Općinskom vijeću podnosi: 

 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREÐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE 

 

 Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na  20.  sjednici održanoj 14.03.2016..  godine  

donijelo je Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine 

Sveti Križ Začretje za 2016. godinu,  na 22. sjednici održanoj 13.07.2016. godine 1. Izmjenu 

navedenog Programa te na 26. sjednici 13.12.2016. godine njegovu 2. izmjenu. 

 Na ime izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Sveti Križ Začretje u 2016. godini izvršeno je sljedeće:  

 

 

ZONA MALOG GOSPODARSTVA 

Vezano za investicije u Zonu malog gospodarstva u 2016. godini izvedene su geodetske 

izmjere 

vezano uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju cestovne infrastrukture u Zoni. 

Vrijednost istih iznosi 17.750,00 kuna. 

 

NOGOSTUPI I ODVODNJA 

U izgradnju nogostupa i sustava odvodnje u 2016. godini ukupno je utrošeno 398.217,94 

kn kako slijedi: 

1. Dukovec - zacjevljenje       96.340,00 kn  

2. Dukovec - Zubići - odvodnja       16.727,50 kn  

3.  Ciglenica Zagorska - Piljkovi Jarki zacjevljenje od raspelo prema 

Kobelšćaki 75 m sa rev okna, slivnici i jedan kolni ulaz (Ciglenica 

147)       32.688,75 kn  

4. Kozjak-Komor,zacjevljenje za okretište školski autobus,postavu 

spremnika zel. otoka i autobusnu kućicu.       24.811,25 kn  



5. Sveti Križ Začretje, M.J.Z. -rješavanje križanja na ulazu u odvojak 

prema Đurđa Potočki sa dogradnjom 10 m nogostupa, asfaltiranjem 

lepeze i rješavanjem odvodnje  velikom rešetkom sa spojem u 

postojeći šaht.         6.986,88 kn  

6. Galovec Začretski-odvodnja kanala,rev okno,  zacjevljenje, plato za 

zeleni otok od kamenog materijala       25.993,75 kn  

7. Sveti Križ Začretje dio spoja ul.L.Gaja sa M.Kos radi proširenja 

kolnika i ugradnja rubnjaka                                                               55.131,25 kn  

8. Sveti Križ Začretje  - upuštanje rubnjaka radi iscrtavanja zebri         4.953,13 kn  

9. Nadvožnjaci iznad AZM u Švaljkovcu i Ciglenici Zagorskoj te 

iznad potoka Šemnica-sanacija denivelacija na pješačkim stazama/ 

nogostupima kod spojeva sa mostovima       10.343,75 kn  

10. Sveti Križ Začretje – I. K. Sakcinskog – postava rubnjaka i dodatna 

upuštanja rubnjaka       13.004,06 kn  

11. Donja Pačetina – Kučkovečki, Lovrenčići, izvedba šahta, slivnika i 

rešetke za cestovni kanal         7.000,00 kn  

12. Donja Pačetina – zacjevljenje odvodnog jarka (od Presečki 50 m)       15.505,00 kn  

13. Ciglenica Zagorska II – izrada komplet novih poprečnih propusta na 

asfaltiranim prometnicama         6.750,00 kn  

14. Sveti Križ Začretje – sanacija kanalica u Ulici K. Š. Đalskog         3.887,50 kn  

15. Produljenje cijevnih propusta (Brezova i Klupci)         1.700,00 kn  

16. Štrucljevo – izrada slivnika uz ŽC 2160 na početku odvojka prema 

zaseok Jančeci         1.906,25 kn  

17. Brezova – odvojak Maki – izrada odvodnje prije asfaltiranja         5.220,00 kn  

18. Sveti Križ Začretje - nabava i ugradnja povratne klapne       34.635,50 kn  

19. Sveti Križ Začretje - odvodnja Ulica M. Gupca (ispred zgrade 

Općine)         8.000,00 kn  

20. Ostali radovi na sustavu odvodnje (Sv. K. Začretje – Trg h.k. Jelene 

i Ul. M. Gupca)       26.633,37 kn  

 

  

IZGRADNJA  I ASFALTIRANJE CESTA 

 

 U 2016. godini u izgradnju i asfaltiranje cesta ukupno je uloženo 391.627,36 kuna.  

Od navedenog iznosa 12.557,00 kn odnosi se na usluge stručnog nadzora, 21.275,00 kn na 

sanaciju udarnih oštećenja na prometnicama, a 15.000,00 na dobavu frezanog asfalta.  

 Što se tiče investicija u asfaltiranje nerazvrstanih cesta asfaltirane su sljedeće dionice: 

1. Kozjak Začretski – od ŽC pokraj Mrazi do zadnje kuće (190 m)  51.015,50 

2. Dukovec – podnožnjak AZM – dionica prema Popović i Vujnović  (80 m) 18.173,63 

3. Sveti Križ Začretje – dio Ulice Lj. Gaja do Metalbenetona (75 m)  29.620,00 

4. Temovec – odvojak II iza Šivalci (110 m)     31.557,06 

5. Štrucljevo – odvojak prema Jančeci (120 m)    32.721,06 

6. Brezova – zaseok Maki (180 m)      48.784,60 

7. Štrucljevo – Brezova – dio od Jurici do podvožnjaka AZM  (300 m) 85.066,85 

8. Rekonstrukcija K.Š.Đalski – odvojak prema Mrazi i Roškari (78 m) 35.866,26 

9. Asfaltiranje nogostupa-dio Ulice I. K. Sakcinskog (53 m)     9.990,40 

                    342.795,36 

 

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

 



 U 2016. godini u izgradnju javne rasvjete ukupno je utrošeno 67.162,50. Od 

navedenog 18.675,00 kn utrošeno je u rekonstrukciju javne rasvjete u Komoru Začretskom, a 

48.487,50 u izgradnju javne rasvjete u Kotaricama.  

 

IZGRADNJA MINI IGRALIŠTA ZA DJECU 

 

 U 2016. godini uređeno je i asfaltirano igralište pored društvenog doma u Štrucljevu. 

U izgradnju i opremanje igrališta ukupno je utrošeno 146.757,32 kn. 

 

 

Sveukupno je po Programu izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture utrošeno   

1.021.515,17 kn. 

 

       

PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA  

ZA GOSPDOARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 

 

. 

Zbog problema vezanih uz isporuku naručenog mobilnog reciklažnog dvorišta (kašnjenje od 

strane ugovorenog isporučitelja) investicija nabave istog  nije realizirana u 2015., već  tereti 2016. 

godinu. 

Podloga za postavljanje zelenog otoka u Kozjaku Začretskom izrađena je na teret Redovitog 

programa gradnje i održavanja. 

U 2016. godini na teret Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

ukupno je utrošeno 107.500,00  kn. 

 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                      OPĆINSKI NAČELNIK     

 

KLASA: 363-01/16-01/10 

URBROJ: 2197/04-03-16-11 

Sveti Križ Začretje, 27.02.2017. 

 

 Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 – Zakon o 

održivom gospodarenju otpadom i 153/13 – Zakon o gradnji, 147/14, 36/15 – Zakon o 

pogrebničkoj djelatnosti) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br. 05/13, 15/14) načelnik Općine Sveti Križ Začretje utvrdio 

je i Općinskom vijeću podnosi: 

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU 

 

 Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na  20.  sjednici održanoj 14.03.2016..  godine  

donijelo je Program održavanja  komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ 

Začretje za 2016. godinu,  na 22. sjednici održanoj 13.07.2016. godine 1. Izmjenu navedenog 

Programa te na 26. sjednici 13.12.2016. godine njegovu 2. izmjenu. 

   Na ime održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Sveti Križ Začretje 

u 2016. godini izvršeno je sljedeće: 

 

Održavanje komunalne infrastrukture  

 

Komunalna infrastruktura na području Općine Sveti Križ Začretje održavana je sukladno 

predviđenim sredstvima za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, sukladno propisima i građevinskim normama. 

 

1.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

U 2016. godini izvršeno je održavanje svih dionica koje su bilie planirane Programom 

održavanja. Uz to vršeni su interventni radovi dobave i nasipavanja kamenim materijalom 

prema zahtjevima mjesnih odbora i građana te interventni radovi strojem prema zahtjevima 

mjesnih odbora i građana. 

Čišćenje snijega vršeno je sukladno Operativnom programu čišćenja i posipavanja 

nerazvrstanih cesta i ulica na području Općine Sveti Križ Začretje. 

Prometna signalizacija nabavljena je i postavljena sukladno odrednicama Programa 

održavanja. 

 

1.2. Rekapitulacija realiziranih troškova održavanja nerazvrstanih cesta 

 

1. Materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i puteva  210.405,46 

2. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta i puteva (prijevoz materijala) 157.576,40 

3. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta i puteva (rad strojem)  179.440,62 



4. Čišćenje snijega        199.850,28 

5. Dobava i ugradnja prometnih znakova i oznaka ulica     12.716,25 

6. Uređenje autobusnih stajališta      _____0,00      

     Ukupno:          759.989,01 

2. Održavanje groblja 

Groblje u Svetom Križu Začretju održavano je sukladno Programu održavanja. 

Redovite poslove održavanja, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, a 

na temelju Odluke Općinskog vijeća obavljao je obrt Klesarstvo, pogrebne usluge, cvječarnica 

i trgovina „Tkalčević“. 

2.1. Rekapitulacija realiziranih troškova održavanja groblja 

1. Održavanje groblja od strane “Klesarstva Tkalčević”  223.320,00 

2.    Utrošak vode na groblju              4.546,47 

3.    Utrošak električne energije na groblju (mrtvačnica)          1.021,74 

4.    Odvoz smeća s groblja i ostalih mjesta                          163.953,75 

___________________________________________________________________________ 

 UKUPNO:                              392.841,96 

 

3. Održavanje javnih površina 

 

U 2016. godini vršilo se redovito održavanje javnih površina, uključujući košnju i njegu 

travnatih površina, sadnju sezonskog cvijeća te obrezivanje trajnica i drveća. 

 U skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Programom zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Sveti Križ Začretje proveden je jedan krug 

preventivne sustavne deratizacije. 

 

1.   Čišćenje javnih površina i Trga   128.510,30 

2.   Hortikulturno uređenje javnih površina                48.787,68 

3.   Košnja     85.864,93 

4.   Blagdanske dekoracije                          24.139,39 

5.   Deratizacija     41.418,75 

      Ukupno:   328.721,05 

 

4. Javna rasvjeta 

 

U 2016. godini vršeni su nužni radovi na održavanju javne rasvjete na način da su 

mijenjane 

dotrajale lampe te su se vršili popravci neispravnih tijela rasvjete. 

 

4.1. Rekapitulacija realiziranih troškova održavanja javne rasvjete 

  

1.    utrošak električne. energije  307.015,69  

2.    usluge održavanja    84.626,25 

3.    materijal za održavanje  19.546,25 

        Ukupno:        411.188,19 
 

5. Sanacija klizišta 
 

    Na ime troškova sanacije klizišta u 2016. godini utrošeno je 3.125,00 kn, što se odnosi na troškoe 

izrade geodetskog snimka klizišta u Svetom Križu Začretju. 

 

SVEUKUPNO:   1.895.865,21 kn 

 

                       OPĆINSKI NAČELNIK 

           Marko Kos, dipl.oec. 

 



                                                                                              
            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 023-05/15-01/18 
URBROJ: 2197/04-03-17-5 
Sveti Križ Začretje, 17.03.2017. 
 
        OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Predmet: Izvješće o radu Općinskog načelnika  
     za razdoblje 01.07.2016.-31.12.2016. godine 
 

Osvrtom na razdoblje iza nas možemo analizirati događaje i radnje koji su djelovali na 
prostor općine i njezino stanovništvo. Najveći broj podataka sadržan je u Izvješćima koji su 
Vam dani u materijalima za sjednicu Općinskog vijeća,  dok je kompletno financijsko stanje 
iskazano u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 
2016. godinu.  

Proračun svake godine unatoč nedostacima financijske potpore sa razine države i 
naslijeđenim dugovima planiramo realno sa određenom dozom optimizma;  međutim kako 
na realizaciju prihoda proračuna, tako i na izvršenje naših programa utječe gospodarski 
oporavak tržišta te nestabilna i promjenjiva politička situacija.  

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE OPĆINE 
Kao što je vidljivo iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu, trend 

priljeva sredstava i u prethodnom razdoblju ostao je na razini prethodne godine. Unatoč 
tome, ne obazirajući se na negativne financijske trendove, štedljivim poslovanjem uspjeli 
smo pokriti dio manjka iz prethodnih godina. Također, od 01.04. ove godine gotovo da i  
nismo koristili dopušteno prekoračenje po žiro-računu, a uspjeli smo i podmiriti sve dospjele 
obaveze. 

Kao i proteklih godina i u prvoj polovici 2016. godine kada uobičajeno dolazi do 
raspisivanja niza državnih natječaja i mi smo aplicirali  općinske projekte, međutim 
financijsku pomoć nismo dobili. Unatoč tome pokušali smo realizirati sve zacrtane programe. 

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.  Tijekom godine 
primjenjivali smo do sada uobičajene modele prisilne naplate (opomene, utuženja, ovrhe), 
ali i neke do sada neprimjenjivane poput angažiranja profesionalnih agencija za naplatu. 

 Iz pregleda potraživanja u nastavku vidljivo je da se ipak događa pomak u naplati. 
Važno je napomenuti da se poduzetnicima nastoji olakšati podmirenje obaveza na način da 
im se odobrava obročna otplata dugovanja u slučajevima kada zbog teškog financijskog 
poslovanja nisu u mogućnosti svoje obaveze podmiriti u cijelosti. 

  
 
 
 
 
 
 



U nastavku dajemo pregled potraživanja po kategorijama na dan 31.12.2016.  
 

Vrsta potraživanja: 
Iznos potraživanja na 

dan 31.12.2015. 
Iznos potraživanja na 

dan 31.12.2016. 

potraživanja za porez na kuće za odmor 12.480,00 12.333,22 

potraživanja za porez na korištenje javnih 
površina 

21.356,11 22.833,61 

potraživanja za porez na potrošnju 192.469,28 185.970,51 

potraživanja za porez na tvrtku 194.320,07 167.402,30 

potraživanja za dane koncesije 49.459,31 52.113,91 

potraživanja od najma prostora 21.331,16 42.008,96 

potraživanja od najma javne površine 1.328,85 1.528,85 

potraživanja za naknadu za nezak. izgr. zgrade 34.015,51 34.500,11 

potraživanja za komunalni doprinos 8.616,95 51.820,13 

potraživanja za komunalnu naknadu 1.298.563,70 1.242.880,93 

potraživanja za naknade za priključak 13.182,59 13.182,59 

potraživanja za grobnu naknadu 167.948,48 172.460,14 

potraživanja od građana po ugovorima (asfalti, 
vodovod, povrat stipendije) 

64.359,30 64.970,40 

Ukupno: 2.079.431,33 2.064.005,66 

 

INVESTICIJE I ZAPOŠLJAVANJE 
 

Ono što je najvažnije za daljnji gospodarski oporavak su kontinuirana ulaganja 
gospodarskog sektora što nam govori da je općina Sveti Križ Začretje i dalje kvalitetno 
okruženje za ulaganje i da su programi vezani na sektor gospodarstva prihvatljivi i poticajni 
poduzetništvu. I nadalje je zabilježen trend stalnog opadanja broja nezaposlenih osoba sa 
područja Općine Sveti Križ Začretje.  Svjesni smo i činjenice da naša zona i naši poduzetnici 
ne mogu zaposliti sve nezaposlene i da za poslodavce traje neprekidna borba na tržištu te da 
radnici ponekad teško prate tempo smjenskog rada, ali raduje nas činjenica da podaci opet 
govore pozitivno u našu korist -  broj nezaposlenih pao je na 203 dok je u isto razdoblje lani 
bilo 276. Da svaka općina u RH uspije stvarati slično radno okruženje vjerujem da bi 
nezaposlenost bila daleko manja na cijelom području RH. 

 Sektor gospodarstva uveseljava svojim ulaganjima, sve prije spomenute investicije ili su 
završene ili se završavaju ili započinju nove. 

 Najviše spominjana tvrtka u posljednjim godinama Prostoria (ranije Kvadra) tj. investitor 
g. Tomislav Knezović i dalje prednjači u svojim ulaganjima uz spomenuti  revitaliziran stari 
pogon pilane Semenski koji uzima u najam i samostalno vrši obradu velikih količina trupaca. 
Navedeni investitor unutar pogona Prostorije završio je sušaru za drvnu građu, novi skladišni 
prostor, a završeni su i novi proizvodni pogoni uz prije spominjane hale. 

Tvrtka Lexon završila je poslovni objekt koji je kupila u našoj Zoni. Uz to je kupila i 
dodatno zemljište, te sagradila novi objekt od 5.700 m2. Instalacija proizvodnig pogona 
unutar ovih hala predviđena je za proljeće 2017. Navedeni investitor i dalje planira ulagati u 
našu zonu te je za potrebe daljnjeg investiranja kupio prostor od 20 000 m2 i u fazi je 
projektiranja novih pogona.  

U funkciju se stavljaju i ranije sagrađeni objekti koji su propadali i nisu se koristili. 
Tako je tvrtka Z.I.T.O.  krajem prošle godine otkupila i obnovila dva objekta te svoje 
poslovanje preselila u Sveti Križ Začretje.  

U sektoru ugostiteljstva i turizma zabilježene su kontinuirane investicije u turističkim 
kompleksima (proširenje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta) koje omogućuju veću 
količinu prihvata  turista na našem prostoru. U sektoru poljoprivrede nažalost pomaci su mali 
i spori.  



Još je uvijek niz mjera usklađivanih između Ministarstva poljoprivrede i  EU za naše 
poljoprivrednike nedostupan zbog čega je unutar naših mjera stvoren program potpora.  
Svi javni pozivi prema Programu potpora u poljoprivredi kojeg je donijelo Općinsko vijeće su 
raspisani, a poljoprivrednici polako pokazuju interes za ostvarivanje potpora iz istih. Do sada 
je najviše prijava zabilježeno za sufinanciranje osjemenjivanja, ali je odobren i niz potpora za 
sadnju trajnih nasada, kao i u nabavu životinja te ulaganja u marketing i/ili trženje 
poljoprivrednih proizvoda. 

Dio poduzetničkih investicija na našem prostoru realiziran je poticajnim mjerama 
općine, 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. Dokaz tome je i povećan iznos 
za subvencije po poduzetničkim kreditima. 

Dodatan udarac u ionako posrnulo gospodarstvo je i proljetni mraz i smrzavica koji su 
opustošili naše nasade. Nakon zaprimljenih prijava građana, Povjerenstvo za procjenu šteta 
od elementarne nepogode Općine Sveti Križ Začretje prijavilo je štetu prema Državnom 
povjerenstvu za procjenu štete od elementarne nepogode na sljedećim poljoprivrednim 
kulturama: grožđe, jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, breskve, marelice, nektarine, orasi 
te lješnjaci u ukupnom iznosu od 2.816.763,46 kuna. Nažalost, bez obzira na veliku štetu 
prouzročenu mrazom, Vlada Republike Hrvatske je pomoć odobrila poljoprivrednim 
proizvođačima koji se bave intenzivnim uzgojem voćnih vrsti breskve, jabuke, jagode, kruške, 
marelice, šljive, trešnje i višnje, uz uvjet da je šteta od mraza na navedenim kulturama 
jednaka ili veća od 90%. Također, da bi ostvarili pravo na pomoć, spomenuti poljoprivredni 
proizvođači trebali su pretrpjeti štetu na minimalno 2800 stabala za jabuku, 750 stabala za 
breskvu, 500 stabala za marelicu, 1 hektar za jagodu, 800 stabala za šljivu, 2500 stabala za 
krušku, 1250 stabala za trešnju i 500 stabala za višnju. Uz sve to, nasadi nisu smjeli biti 
osigurani od strane osiguravajućeg društva. Niti jedan naš poljoprivrednik nije zadovoljio 
navedene uvjete.  

 
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 programu gradnje asfaltirane su  
prometnice u Kozjaku, Dukovcu (podvožnjak – Popovići – Vujnovići), Svetom Križu Začretju 
(Ulica K. Š. Đalskog i dio Ulice Lj. Gaja), Temovcu, Štrucljevu, Brezovi dok zbog kašnjenja u 
izvođenju radova na sanaciji klizišta u Ciglenici Zagorskoj (Piljkovi jarki) dionica planirana 
Programom za 2016. godinu u tom naselju nije asfaltirana. Zbog nepovoljnih vremenskih 
uvjeta i asfaltiranje dionice u Donjoj Pačetini (Čuljak) prebacuje se u 2017.  Kao i prethodnih 
godina, veliki dio programa komunalne infrastrukture i ove godine odvija se paralelno sa ŽUC 
– om i HC. 

Prema informacijama dobivenim od Hrvatskih cesta investicija izgradnje spojne ceste 
Zabok – Krapina (otprilike 6,1 km) je završena zajedno sa ukapanjem srednje naponskog 
voda.  U prvom polugodištu 2016.  godine ista je bila u  intenzivnoj fazi gradnje. Kroz kroz 
cijelo vrijeme gradnje pokušali smo ukazivati na probleme koje je gradnja stvarala za okolne 
industrijske i poljoprivredne čestice. Međutim učestali prigovori nisu doprinijeli ispravku 
uočenih nedostataka (izuzev osvjetljenja dva raskrižja koja su odrađena bez obzira što nisu 
bila predviđena prvotnim projektom). Promjenom uprave HC radovi su usporeni, polako 
završavani,  a dodatne informacije o ispravljanju nedostataka ne dobivamo. 

Veliki problem u razvoju  svih naselja, industrije i poljoprivrede predstavlja plavljenje 
okolnih poljoprivrednih parcela. Dio oborinskih kanala, cijevnih propusta i vodotoka su 
izgrađeni i uređeni.  Međutim, od strane Hrvatskih voda najavljena investicija čišćenja min. 1 
km potoka Krapinice do naselja Štrucljevo izbačena je iz plana za 2016. godinu. Ista situacija 
je i sa uređenjem  ostalih manjih vodotoka poput onog u Sekirišću.  



U suradnji sa Zagorskim vodovodom nakon završenih prvih investicija  izgradnje 

vodovodne mreže Visokih  zona, vrše se i rekonstrukcije vodovodne mreže Vrankovec gdje se 

stvara kružna mreža cirkulacije vode što omogućava veći broj priključaka za domaćinstva i 

mogućnost priključaka uslužne zone koja je na tom dijelu planirana našim Prostornim planom. 

Uz sve to, realizirani su i ugovarani i daljnji radovi koji bi građanima omogućili kontinuirani 

priljev ispravne vode. Projekt gradnje vodosprema Zabok koji je direktno vezan sa 

vodospremom Dukovec također je realiziran i pušten u pogon. Navedena investicija uvelike 

utječe na vodne tlakove i opskrbu vodom za naše područje. 

  Projekt kanalizacijskog sustava (Aglomeracija Zabok) u postupku je izrade 

odgovarajuće dokumentacije (Faza 1 i Faza 2) i priprema se za prijavu na EU fondove. U 

postupku smo analize prostora za probno zbrinjavanje manjih zaselaka  individualnim 

sustavima kojima će biti onemogućeno spajanje u ovaj sustav. Od strane Zagorskog vodovoda 

vrši se postepeno prilagođavanje novom načinu obračuna opskrbe vodom i odvodnje.  

Projekt sanacije velikog klizišta detektiranog u 2015. godini na lokaciji Ciglenica 

zagorska – naselje Piljkovi Jarki koje je stavljeno u plan sanacije Hrvatskih cesta u postupku je 

realizacije tj. već je u završnim fazama, a tehnički pregled predviđen je za proljeće 2017.. 

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. 

 
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.   

Koordinacijski odbor „Općina – prijatelj djece“ kontinuirano je provodio akcije i 

aktivnosti za dobivanje ovog prestižnog naslova. Trud je prepoznat od strane ocjenjivačke 

komisije te je općina u studenom 2016. dobila status „Općina prijatelj djece“. Pohvaljeni smo 

u svim sferama djelovanja sa djecom unatoč činjenici da nam nedostaje kapaciteta u našem 

dječjem vrtiću. 

Redovito su izdvajana sredstva za osnivanje i djelovanje logopedskog kabineta koji se 
pokazao izuzetno korisnim za djecu s poteškoćama u govoru i čiji napredak je vidljiv u 
svakom segmentu njegovog djelovanja. Sufinanciran je i rad obrta za čuvanje djece „Točkica“ 
na način da se sufinanciranju troškovi smještaja djece u istome. Djelovanje Točkice 
pohvaljeno je od svih korisnika. Redovno se  isplaćuju sredstva za rad Ustrojstvene jedinice 
dječjeg vrtića te se sufinancira boravak djece s područja općine u dječjim vrtićima susjednih 
jedinica lokalne samouprave. Sufinanciraju su troškovi ljetovanja za djecu slabijeg 
imovinskog stanja u dječjim odmaralištima kao i troškovi maturalnog putovanja. Roditeljima 
svakog novorođenog djeteta isplaćuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna.  

Rad svih udruga podržava se  proračunom općine kao i mnogim drugim oblicima koji 

su u danom trenutku adekvatni  (pomoć u organizaciji događanja, donacija pića, hrane, 

sufinanciranje nabave opreme te pomoći kod osiguranja prostora za provođenje aktivnosti).  

Radi još kvalitetnije transparentnosti u dodjeli financijskih sredstava proveden je i javni 

natječaj na koji su se mogle prijaviti udruge koje su registrirane na našem području.  

Nastavljena je realizacija  projekta  opremanja dječjih igrališta, tako da su uz suradnju 

građana, mjesnih odbora  i škole postavljene neke od spravi za igranje,  a projekt obnove 

igrališta u Štrucljevu u potpunosti je realiziran.  

 I u 2016. godini u proračunu općine osigurana su sredstva za sufinanciranje nabave 

školskih udžbenika svim učenicima osnovne škole koji imaju prebivalište na području općine. 

Ova inicijativa  pokrenuta je 2015. godine te se pokazala  izuzetno dobra. Podržana je od 

strane građana, roditelja djece polaznika škole, pa je Općina sredstva osigurala i ove godine.   

 Značajna proračunska sredstva usmjerena su za potrebe socijalne skrbi. U skladu s 

mogućnostima, financiramo rad Općinske knjižnice i čitaonice.  



U 2016. godini  radi transparentnijeg dodjeljivanja sredstava sportskim udrugama 
osnovana je Sportska zajednica Sveti Križ Začretje koja je vršila dodjelu sredstava sportskim 
udrugama i ujedno vršila kontrolu utroška istih.  
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela uredno su izvršavali povjerene im zadatke. Obim 
poslovanja općine iz dana u dan se povećava, naši djelatnici svoje obaveze vrše i van ranog 
vremena, bez naknade savjesno i u skladu sa zakonom što rezultira gospodarskim i 
društvenim napretkom naše jedinice lokalne samouprave. 2016 godina pokazala je da bi radi 
još veće učinkovitosti bilo potrebo provesti dodatna zapošljavanja. 

Moram napomenuti  da u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
sudjelujemo u projektu stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa na način da 
primamo i pomažemo mladim osobama u stručnom usavršavanju. 
 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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    OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

        OPĆINSKI NAČELNIK 
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PREDSJEDNIKU  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET: Izvješće o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti  

poduzetih mjera iz Plana gospodarenja otpadom 

 

 

PRAVNI TEMELJ:  Plan gospodarenja otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje  

do 2015. godine ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 

5/2011) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje 2011. godine donijelo je Plan gospodarenja 

otpadom Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje do 2015. godine. Navedenim Planom  

utvrđeno je da Općinski načelnik jednom godišnje (do 30. travnja) podnosi Općinskom vijeću 

Općine Sveti Križ Začretje izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih 

obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

 Općinski načelnik utvrdio je navedeno Izvješće te predlaže Općinskom vijeću da ga 

usvoji. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Marko Kos, dipl. oec 

  



 
 
 

         
      R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKI NAČELNIK                          

      

Klasa: 363-01/17-01/ 

Urbroj: 2197/04-01-17-1 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

 

 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br. 05/13, 15/14) načelnik Općine Sveti Križ Začretje utvrdio 

je i Općinskom vijeću podnosi: 

 

I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU 

 

1.  Uvodne odredbe 

 

U skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske do 2015 godine 

(Narodne novine 85/07) i članka 11. stavka 2. tada važećeg Zakona o otpadu  (NN 178/04, 

11/06, 60/08 i 87/09) Općina Sveti Križ Začretje izradila je Plan gospodarenja otpadom kojeg 

je donijelo Općinsko vijeće na 14. sjednici održanoj 10.03.2011. godine. Plan je objavljen u 

„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/2011. 

 

2.   Komunalni otpad 

 

2.1.   Odvoz komunalnog otpada  

 

Na  cijelom  području   Općine  Sveti  Križ  Začretje   obavljalo  se  odvojeno  odlaganje  i 

skupljanje komunalnog otpada. Uslugu skupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljala je 

tvrtka „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o.  

 Komunalni otpad se skuplja putem kanti različitog volumena, ovisno o potrebama 

korisnika.  

Red.br. 

 

Volumen posude Broj korisnika 

DOMAĆINSTVA 

1. Kanta 120 l 1.004 

2. Kanta 240 l 12 

3. Staračka i samačka domaćinstva – kanta 120 l 70 

4. Vikendaši – kanta 120 l 60 

5. Korisnici u zajedničkom kontejneru 1100 l 28 

6. Korisnici u zajedničkom kontejneru 1100 l- staračka 

domaćinstva 

9 

PRAVNE OSOBE 

5. Kanta 120 l 27 

6. Kanta 240 l 28 

7. Kontejner 1.100 l 22 



 

Dva puta tijekom godine u suradnji sa koncesionarom organiziran je odvoz glomaznog 

otpada. 

 

2.2.  Zeleni otoci 

Na cijelom području Općine Sveti Križ Začretje postavljeni su „zeleni otoci“, na 

kojima se odvojeno skuplja papir, staklo, pet ambalaža, a na nekim mjestima i tekstil. 

 U suradnji sa koncesionarom redovito se vršio odvoz otpada sa opisanih lokacija. 

 

Količine prikupljenog otpada na „zelenim otocima“ 

1. Ambalaža od papira i karton (15 01 01): 480,00 kg 

2. Ambalaža od plastike (15 01 02): 160,00 kg 

3. Staklena ambalaža (15 01 07): 8.546,00 kg 

4. Papir i karton (20 01 01): 3.180,00 kg 

5. Plastika (20 01 39): 1.580 ,00 kg 

 

2.3.   Količine skupljenog, odveženog i zbrinutog otpada u 2016. godini 

 

Prema podacima dobivenim od tvrtke EKO FLOR PLUS d.o.o. u 2016. godini s 

područja Općine skupljene su sljedeće količine otpada: 

 

1. miješani komunalni otpad (20 03 01): 965.010,00 kg 

2. glomazni otpad (20 03 07): 16.340,00 kg 

3. ambalaža od papira i kartona (15 01 01): 44.908,00 kg 

4. ambalaža od plastike (15 01 02): 5.252,00 kg 

5. staklena ambalaža (15 01 07): 30 kg 

6. papir i karton (20 01 01): 30.468,00 kg 

7. plastika (20 01 39): 94.597,00 kg 

 

2.4.   Reciklažno dvorište 

 

U srijedu, 29.06.2016. godine u Svetom Križu Začretju, u rad je pušteno mobilno 

reciklažno dvorište. To je pokretna tehnička jedinica koja služi  odvojenom prikupljanju i 

skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. 

Općina Sveti Križ Začretje je opisanu mobilnu jedinicu nabavila uz sufinanciranje Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za početak će biti smještena na Trgu hrvatske 

kraljice Jelene, u dvorištu iza zgrade Općine. Mobilno reciklažno dvorište  bilo je otvoreno 

jednom mjesečno – svake prve srijede u mjesecu.  

Građanima Općine Sveti Križ Začretje na ovaj način omogućeno je besplatno zbrinjavanje 

posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva 

koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, 

starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te 

ostalih posebnih vrsta otpada. 

 

3. Zaključak 

Općina Sveti Križ Začretje posljednjih godina učestalo realizira projekte usmjerene na 

zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Tako je uvedeno selektivno zbrinjavanje otpada,  

uspostavljeni su zeleni otoci, sanirano je zatvoreno odlagalište komunalnog otpada u 

Pustodolu Začretskom te brojna divlja odlagališta, u što je ukupno uloženo preko 

3.000.000,00 kuna.  

Cilj svih ovih aktivnosti pa i uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta je prvenstveno 

zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva te doprinijeti općoj zaštiti okoliša  kroz 

mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš.  

 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

        Marko Kos, dipl.oec. 
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                                      OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

PREDMET: Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa potpora u poljoprivredi za 2016. godinu.    

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik  

Krapinsko zagorske županije broj 5/11 i 15/14)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

U skladu sa odredbama Zakona o poljoprivredi  Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje 

na 20. sjednici održanoj  14.03.2016. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi na 

području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

Programom su utvrđene aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Sveti Križ 

Začretje u razdoblju od 2016. do 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji 

i postupak dodjele istih. 

 Općinski načelnik utvrdio je Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na 

području Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu. 

 Predlaže se Općinskom vijeću da usvoji predmetno Izvješće u priloženom tekstu. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK  

                     Marko Kos, dipl.oec.  
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br. 05/13, 15/14) načelnik Općine Sveti Križ Začretje utvrdio 

je i Općinskom vijeću podnosi: 

 

I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI 

 NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE   

ZA 2016. GODINU 

 

 

4.  Uvodne odredbe 

 

U skladu sa odredbama Zakona o poljoprivredi  Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje 

na 20. sjednici održanoj  14.03.2016. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi na 

području Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

Programom su utvrđene aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Sveti Križ 

Začretje u razdoblju od 2016. do 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji 

i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Sveti Križ Začretje. 

 

5. Javni pozivi za dodjelu sredstava 

 

Sukladno Programu potpora u poljoprivredi Općinski načelnik raspisao je dva javna 

poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2016. godinu prema kojima su poljoprivrednici 

mogli podnijeti zahtjev za 

1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo,  

svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i sl.) 

2. Potpore u sektoru ratarstva – sufinanciranje nabave sadnog materijala 

3. Ulaganje u fizičku imovinu  - potpore za  ulaganja u objekte vezano uz razvoj,    

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede    

4. Potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju 

5. Potpore za nabavu životinja za uzgoj  

6. Subvenciju osiguranja 

7. Potpore za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda 

8. Potpore za edukaciju poljoprivrednika  

 

Javni pozivi kao  i detaljni uvjeti za dobivanje subvencija objavljeni su  na internet stranici 

Općine Sveti Križ Začretje www.sveti-kriz-zacretje.hr., a  u nekoliko navrata o istima se 

javnost obavještavala putem članaka u Zagorskom listu. 

 

 

 

 

http://www.sveti-kriz-zacretje.hr/


6. Isplata potpora 

 

Svi zahtjevi po zaprimljenim Javnim pozivima su administrativno obrađeni te niti 

jedan nije odbijen. 

 U nastavku se daje pregled isplaćenih sredstava po pojedinim namjenama: 

 

Mjera Broj zaprimljenih 

zahtjeva 

Isplaćeni iznos (kn) 

Sufinanciranje umjetnog  

osjemenjivanja krava/krmača 

88 

(za 165 životinja od čega 

111 krava i 54 krmača) 

16.500,00 

Sufinanciranje nabave sadnog 

materijala 

5 10.070,00 

Potpore za ulaganja u marketing i/ili 

trženje poljoprivrednih proizvoda 

 

3 12.875,00 

Potpore za nabavu životinja za uzgoj 1 13.200,00 

Ukupno 97 52.645,00 

 

 

 Isplate su izvršene sukladno zaprimljenim zahtjevima, nakon administrativne provjere 

priložene dokumentacije te u slučaju sufinanciranja nabave sadnog materijala te ulaganja u 

marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda te nabavu životinja za uzgoj nakon izvršene 

kontrole na terenu. 

 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

        Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

           OPĆINSKI NAČELNIK       

 

KLASA: 363-01/17-01/06 

URBROJ: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

 

  PREDSJEDNIKU  

 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

PREDMET:   Izvješća o radu koncesionara  

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

                                   (Narodne novine 94/13) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

PREDLAGATELJ:  Općinski načelnik 

OBRAZLOŽENJE:  

Sukladno članku 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 

94/13) te članku 26. Ugovora o koncesiji koncesionar kojemu je povjerena usluga 

zbrinjavanja komunalnog i biorazgradivog otpada dužan je predstavničkom tijelu jedinice 

lokalne samouprave do 31. siječnja tekuće godine podnijeti Izvješće o radu za prethodnu 

kalendarsku godinu te ga dostaviti Agenciji. Koncesionar EKO-FLOR dostavio je predmetno 

Izvješće. 

Predlažem Općinskom vijeću da usvoji isto. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                   
            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                 OPĆINSKI NAČELNIK  

 

KLASA: 400-01/17-01/ 

URBROJ: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 13.03.2017. 

 

 

        Općinskom vijeću 

 

 

PREDMET:  Odluka o raspodjeli rezultata 

 

 

PRAVNI TEMELJ:  Članak 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i  

   računskom planu (Narodne novine 124/14 i 115/15)  

 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

 

OBRAZLOŽENJE:  

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po 

istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. 

Sukladno iznijetom, Općinski načelnik utvrdio je prijedlog Odluke o raspodjeli 

rezultata te se predlaže Općinskom vijeću donošenje iste u priloženom tekstu. 

 

 

 

 

 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

           Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



          
             REPUBLIKA HRVATSKA 

    KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-01/17-01/___________   

URBROJ: 2197/04-03-17-_____________ 

Sveti Križ Začretje, ____________________ 

 

 Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu (Narodne novine broj 124/2014 i 115/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti 

Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13 i 15/14) Općinsko 

vijeće Općine Sveti Križ Začretje na _______ sjednici o održanoj ____________ 2017. 

godine donijelo je: 

 

 

O D L U K U  

O RASPODJELI REZULTATA 

 

Članak 1.  

1. Saldo viška prihoda poslovanja koji je u Bilanci na dan 31.12.2016. godine iskazan u 

iznosu od 2.100.749,62 kuna, umanjuje se za ukupan iznos za pokriće manjka prihoda 

od nefinancijske imovine koji je iskazan u iznosu od 2.949.841,90 kuna. 

2. Knjigovodstveno evidentiranje provodi se na teret računa 92211 višak prihoda 

poslovanja za ukupan iznos, a odobrava se račun 92222 manjak prihoda od 

nefinancijske imovine. 

 

Obrazloženje: 

 Manjak prihoda od nefinancijske imovine rezultat je nabave dugotrajne imovine koja 

je nabavljena iz prihoda poslovanja. Shodno tome, višak prihoda poslovanja potrebno je 

umanjiti za iznos prihoda kojim su financirani rashodi nabavljene imovine. 

 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA  

                  Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

              OPĆINSKI NAČELNIK   

 

KLASA: 940-01/17-01/01 

URBROJ: 2197/04-03-17-11 

Sveti Križ Začretje, 14.03.2017.      

 

 

                    OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu 

Općine Sveti Križ Začretje  

  

 

PRAVNI TEMELJ:  članak 21. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina 

u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje  

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/2016.) 

    

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

  

U skladu s Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 940-01/17-01/01, URBROJ: 2197/04-

01-17-4 koju je Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje donijelo na 27. sjednici održanoj 

20.02.2017. godine Općinski načelnik 24.02.2017. godine raspisao je Javni natječaj za 

prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje oznake k.č.br. 1993/1 k.o. 

Pustodol Začretski površine 1273 m². 

Javni natječaj objavljen je u Zagorskom listu i na web stranici Općine. 

U roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda koju je dostavila tvrtka 

LEXON d.o.o. Predmetna tvrtka ponudila je cijenu u iznosu od 130.000,00 kn. 
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti 

Križ Začretje provelo je javno otvaranje ponuda te izvršilo pregled i usporedbu zaprimljene 

ponude te predložilo Općinskom načelniku da utvrdi prijedlog odluke kojom će se nekretnina 

u vlasništvu oznake k.č.br. 1993/1 k.o. Pustodol Začretski površine 1273 m² (354 čhv) 

upisana u zemljišno-knjižni uložak 2286 prodati tvrtci LEXON d.o.o. Svetonedeljska 24, 

Sveta Nedjelja za cijenu od 130.000,00 kn. 

 Sukladno iznijetom, Općinski načelnik utvrdio je prijedlog Odluke i predlaže 

Općinskom vijeću da donese odluku u priloženom tekstu. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

            Marko Kos, dipl.oec.  

 

 

 

 

 



                      

                                                         
              REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
                   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 940-01/17-01/01 

URBROJ :2197/04-01-17-10 

Sveti Križ Začretje, _____.2017.  

 

 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 

146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i   članka 21. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju 

nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije br. 33/2016.), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 28. sjednici održanoj  

20.03.2017. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

 

1. Općina Sveti Križ Začretje prodaje nekretninu oznake k.č.br. 1993/1 k.o. Pustodol 

Začretski površine 1273 m² (354 čhv) upisana u zemljišno-knjižni uložak 2286. U 

naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u Zoni malog gospodarstva 

Općine Sveti Križ Začretje. 

 

2. Nekretnina iz točke 1. ove Odluke prodaje se tvrtci LEXON d.o.o. Svetonedeljska 

24, Sveta Nedjelja za cijenu od 130.000,00 kn, a koja cijena je postignuta na 

osnovi javnog natječaja. 

 

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Sveti Križ Začretje da sklopi kupoprodajni ugovor sa 

kupcem iz točke 2. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze 

prodavatelja i kupca, sve sukladno natječajnoj dokumentaciji za prodaju 

nekretnine. 

 

 

       PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
             REPUBLIKA HRVATSKA 

     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

    Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja 

      za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

 

Klasa: 940-01/17-01/01 

Urbroj: 2197/04-03-17-9 

Sveti Križ Začretje, 09.03.2017. 

Z A P I S N I K 

o usporedbi ponuda za prodaju nekretnine  

u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje 

 

1. Predmet prodaje:  

nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje oznake k.č.br. 1993/1 k.o. Pustodol 

Začretski površine 1273 m² (354 čhv) upisana u zemljišno-knjižni uložak 2286.  

U naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u Zoni malog gospodarstva 

Općine Sveti Križ Začretje.  

 

2. Rok za dostavu ponuda bio je 09.03.2017. do 8.00 sati, u koje vrijeme je izvršeno i javno 

otvaranje ponuda. Po završetku javnog otvaranja ponuda, u 9.15 h započeo je postupak 

usporedbe ponuda. 

 

3. Nazočni članovi Povjerenstva: 

1. Ivica Roginić 

2. Lidija Lisjak 

3. Jasminka Lasić 

 

4. Naziv i adrese ponuditelja i ponuđena cijena: 

1. Lexon d.o.o., Svetonedeljska 24, Sveta Nedelja    130.000,00 

kn 

 

5. Analitički prikaz traženih i priloga ponudi i prihvatljivosti ponuda. 

 

Red.br. Dokaz Lexon d.o.o. 

1. Naziv i sjedište te OIB ponuditelja + 
2. Preslika osobne iskaznice/izvatka iz odgovarajućeg registra + 
3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini + 

Uvidom u Izvadak 

sa žiro-računa 

Općine Sveti Križ 
Začretje br. 50 od 

02.03.2017. 

utvrđeno je da je 
uplaćena 

jamčevina u 

iznosu od 
12.730,00 kn 

4. Izjava kojom se ponuditelj obvezuje da će u slučaju da njegova 

ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji, da u 

cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje 

na snazi 90 dana od dana otvaranja ponuda 

 

 

+ 

Odbijanje ponude: DA/NE NE 

 

7. Rangiranje valjanih ponuda sukladno ponuđenoj cijeni: 

1. Lexon d.o.o., Svetonedeljska 24, Sveta Nedelja   130.000,00 kn 

 



8. Obrazloženje o odabiru najpovoljnije ponude: 

Povjerenstvo predlaže Općinskom načelniku da utvrdi Prijedlog Odluke kojom će se nekretnina 

u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje oznake k.č.br. 1993/1 k.o. Pustodol Začretski površine 

1273 m² (354 čhv) upisana u zemljišno-knjižni uložak 2286 prodati tvrtci LEXON d.o.o. 

Svetonedeljska 24, Sveta Nedjelja za cijenu od 130.000,00 kn. 

 

9. Datum i vrijeme završetka: 09.03.2017. u 9.00 sati.  

 

 

 

     Povjerenstvo:    

                                                        

1. Ivica Roginić_________________________ 

 

2. Lidija Lisjak________________________ 

 

3. Jasminka Lasić_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    

 

                                     
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Klasa: 023-05/17-01/14   

Urbroj: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 14.03.2017. 

 

 

         OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o dodjeli nekretnina Općine Sveti Križ Začretje 

 na korištenje organizacijama civilnog društva 

 

 

PRAVNI TEMELJ:  Zakon o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14),  

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – 

(“Narodne novine” broj 26 /15), 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 U skladu sa odredbama novog Zakona o udrugama Vlada RH donijela je Uredbu o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge.  

 U skladu sa navedenim propisima svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti 

svoje Odluke temeljem kojih će se provoditi postupak dodjele nekretnina na korištenje 

organizacijama civilnog društva. 

 U skladu sa navedenim, Općinski načelnik utvrdio je prijedlog Odluke o dodjeli 

nekretnina Općine Sveti Križ Začretje na korištenje organizacijama civilnog društva 

Predlaže se Općinskom vijeću da istu donese u predloženom tekstu. 

 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

             Marko Kos, dipl.oec. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                   
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

                  OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Klasa:   

Urbroj: 2197/04-01-15- 

Sveti Križ Začretje,  

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 

te članka  32. Statuta općine Sveti Križ Začretje («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske 

županije br.5/13.i 15/14.),a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 

74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – 

nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Općinsko vijeće Sveti 

Križ Začretje donijelo je:  

 

 

ODLUKA O DODJELI NEKRETNINA  

OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila, kriteriji i postupak  za dodjelu nekretnina u 

vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: nekretnine) na korištenje 

organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. 

 Pod nekretninama  u smislu ove Odluke podrazumijevaju se poslovni prostori, 

stambeni objekti, domovi i slični objekti. 

 Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve dodjele nekretnina na povremeno 

ili privremeno korištenje, o kojim dodjelama odlučuje općinski načelnik.  

 Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na povremeno ili privremeno korištenje 

općinskih javnih površina (trg i sl.) od strane udruga, koje udruge mogu koristiti bez naknade, 

ako ih koriste za obavljanje svojih aktivnosti ili u sklopu manifestacija. 

 Jedna nekretnina može se dodijeliti na zajedničko korištenje više organizacija civilnog 

društva. 

 Nekretnina se može dodijeliti na razdoblje do 10 godina. 

  

 

Članak 2. 

 Pod organizacijama civilnog društva u smislu ove Odluke smatraju se ponajprije 

udruge, zaklade, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove 

niti radi stjecanja dobiti.  

 Programi i projekti od interesa za opće dobro su osobito sljedeće aktivnosti:  

- Zašttita i promicanje ljudskih prava 

- Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te 

starijih i nemoćnih 

- humanitarna djelatnost 

- zaštita, briga i obrazovanje djece i mladih i njihovo uključivanje u aktivno 

sudjelovanje u društvu 



-  briga o starijima i nemoćnima i njihovo uključivanje u aktivno sudjelovanje u 

društvu 

- Sport, kultura i tehnička kultura 

- Zaštita prava potrošača 

- Razvoj volonterstva 

- Zaštita okoliša 

- Razvoj lokalne zajednice 

- Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 

- Borba protiv nasilja i diskriminacije 

- Zaštita zdravlja 

- Razvoj znanosti, obrazovanja 

- Zaštita i spašavanje te vatrogastvo 

- Zaštita i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina 

 

Članak 3. 

 Općinske nekretnine se dodjeljuju na korištenje organizacijama civilnog društva 

putem javnog natječaja, sukladno mogućnostima Općine Sveti Križ Začretje, uz posebnu 

pažnju da se racionalno koriste sve općinske nekretnine. 

 Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja općinska nekretnina se može dodijeliti 

izravno samo:  

 u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju  

Općinu da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije 

moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti 

samo izravnom dodjelom općinske nekretnine, 

 kada se nekretnina dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju 

isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili na području Općine Sveti 

Križ Začretje ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili na području Općine Sveti Križ Začretje (npr. 

Hrvatski crveni križ, dobrovoljno vatrogasno društvo i sl.) 

 kada se nekretnine dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom 

navedena kao provoditelj određene aktivnosti na određenoj nekretnini 

(aktivnost odgovara namjeni nekretnine). 

Članak 4. 

 Općina može dodijeliti nekretnine organizacijama civilnog društva  uz uvjet da: 

  su upisani u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi 

odgovarajući registar; 

 su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna 

svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ) 

 provode programe na području Općine Sveti Križ Začretje iz članka 2. stavka 2. 

ove Odluke 

 su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju 

općinskih prostora; 

 nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i 

proračunu Općine; 

 se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za 

prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom; 

 općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola 

te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima; 

 imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o 

radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način); 

 imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje 

socijalnih usluga; 



 imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini  i 

drugim institucijama. 

 

Članak 5. 

 

 U slučajevima kada se nekretnina dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili 

javnog poziva, Općina i Korisnik  dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli nekretnine 

kojim će se definirati uvjeti korištenja i ostala međusobna prava i obveze. 

 

 

Članak 6. 

Na javni natječaj se, u pravilu,  mogu javiti organizacije civilnog društva koje 

nemaju u korištenju općinsku nekretninu.  

Iznimno od stavka 1. ovog članka organizacije koje imaju u korištenju općinsku 

nekretninu mogu se prijaviti na natječaj za tu nekretninu ili za  neku drugu nekretninu pri 

čemu prestaju s korištenjem sadašnje nekretnine. 

 

Članak 7. 

 Javni natječaj za dodjelu općinskih nekretnina na korištenje organizacijama civilnog 

društva raspisuje općinski načelnik.  

 Javni natječaj sadrži: 

- osnovne podatke o nekretnini koja se namjerava dodijeliti na korištenje 

- rok na koji se nekretnina namjerava dodijeliti 

- prihvatljive prijavitelje 

- podatke o rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne eventualne 

upute za prijavitelje 

- obrasce za prijavu i ostala natječajna dokumentacija. 

 

 

Članak 8. 

 Javni natječaj za dodjelu općinskih nekretnina se objavljuje na internetskoj stranici 

Općine i na oglasnoj ploči Općine, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u 

dnevnim glasilima, na društvenim mrežama, slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće 

adrese ili na neki drugi način (tiskovne konferencije, radionice sa predstavnicima udruga i sl.). 

 

Članak 9. 

Postupak natječaja za dodjelu nekretnine za korištenje provodi Povjerenstvo za 

provedbu natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva ( u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) kojeg imenuje Općinski načelnik. 

Povjerenstvo ima tri člana. 

 Povjerenstvo vrši procjenu prijava i sastavlja rang liste za dodjelu nekretnine na 

korištenje te predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli nekretnina na 

korištenje i sklapanje ugovora o dodjeli nekretnine na korištenje.  

 

 

Članak 10. 

 Prijava na natječaj podnosi se na propisanoj natječajnoj dokumentaciji koju utvrđuje 

općinski načelnik. 

 Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija: 

1. Izvadak iz matičnog registra za organizaciju civilnog društva (ispis sa internetske 

stranice) 

2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija 

3. Statut organizacije  

4. U slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera o 

pristanku za zajedničko korištenje 



5. Potvrda porezne uprave da udruga nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema 

državnom proračunu i proačunu Općine 

6. Potvrdu da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi 

kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela 

definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne 

novine broj 26/2015) 

7. Ostala dokumentacija tražena natječajem. 

 

Članak 11. 

 Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom udruge od 

strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku, u broju primjeraka koji 

je propisan uvjetima javnog natječaja. 

 Ukoliko prijavu podnosi više organizacija civilnog društva ista mora biti vlastoručno 

potpisana i ovjerena od strane svih podnositelja. 

Dokumentacija za prijavu šalje se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom, 

kurirom ili osobno (predaja u ured Općine), uz naznaku „Prijava na javni natječaj za općinsku 

nekretninu“. 

 

Članak 12. 

 Prijava organizacije civilnog društva na javni natječaj za dodjelu na korištenje 

općinske nekretnine boduje se temeljem sljedećih kriterija: 

 

I. KVANTITATIVNI KRITERIJI 

1. Godine aktivnog djelovanja: 

- Do 5 godina za svaku godinu aktivnog djelovanja………………………….1 bod 

- Od 6 do 9 godina…………………………………………………………9 bodova 

- Od 10 do 19 godina………………………………………………………9 bodova 

- 20 i više godina………………………………………………………....10 bodova 

 

2. Broj članova 

- Do 20 članova……………………………………………………………5 bodova 

- Od 20 do 50 članova……………………………………………………10 bodova 

- 50 i više članova……………………………………………………  …15 bodova 

(Prijavljuje li se na natječaj mreža ili savez – računa se ukupan broj članova svih 

udruga) 

 

3. Neposredno prethodno uredno korištenje općinske nekretnine……………..5 bodova 

(procjenjuje Povjerenstvo temeljem dokaza kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel 

Općine). 

 

4. Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti 

dodijeljenu nekretninu 

- 1 partnerska organizacija…………………………………………………..1 bod 

- Od dvije do 4 partnerske organizacije…………………………………….3 boda 

- Od pet do deset partnerskih organizacija……………………………….5 bodova 

- Za svaku partnersku organizaciju iznad 10 dodatno………………………1 bod 

Ukoliko se na natječaj prijavljuje jedna organizacija bez partnera ista po ovoj osnovi 

ne ostvaruje bodove. 

 

II. KVALITATIVNI KRITERIJI 

 

Aktivnosti od interesa za opće dobro koje organizacija civilnog društva planira 

provoditi u prostoru ili na nekretnini za čije korištenje se prijavila. 

- Po ovom kriteriju organizacija može dobiti do 10 bodova 

Aktivnosti koje se mogu uključiti kao dokaz za ostvarenje zadanog kriterija moraju 



biti vidljive iz prijave na natječaj – odgovor na pitanje u obrascu prijave na natječaj). 

 

Članak 13. 

 Organizacije civilnog društva s područja Općine Sveti Križ Začretje imaju pri prijavi 

prednost pred ostalim organizacijama. Prijave ostalih organizacija uzimaju se u razmatranje 

ukoliko nijedna udruga s područja Općine Sveti Križ Začrejte ne ostvari na javnom natječaju 

pravo na korištenje nekretnine (organizacije s ostalim područja tada ostvaruju pravo na 

korištenje po mjerilima, kriterijima i postupku iz ove Odluke). 

 

Članak 14. 

 Bodovanje prijave prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima obavlja 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva, na 

obrascu za bodovanje koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. 

 

Članak 15. 

 Bodovi ostvareni po kriterijima iz članka 12. ove Odluke se zbrajaju. Na temelju 

zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu nekretnina na 

korištenje organizacijama civilnog društva koje provode programe i projekte od interesa za 

opće dobro. 

 Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na rang 

listi ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova u zbroju bodova po kvalitativnim 

kriterijima. 

 Rang lista za dodjelu nekretnine objavljuje se na internet stranici i oglasnoj ploči 

Općine Sveti Križ Začretje.  

 Na rang listu podnositelj prijave može uložiti prigovor na neuvrštavanje na listu ili 

redoslijed na listi u roku 8 dana od dana objave liste na Internet stranici. Odluka Općinskog 

načelnika o prigovoru konačna je. 

Članak 16. 

 Temeljem provedenog javnog natječaja i rang liste iz članka 15. ove Odluke, 

nekretnina se dodjeljuje na korištenje organizaciji civilnog društva na rok koji je bio određen 

javnim natječajem, o čemu se sklapa ugovor. 

 Odluku o dodjeli nekretnine donosi Općinski načelnik. 

 Istekom roka na koji je ugovor sklopljen organizaciji civilnog društva nekretnina se 

može, temeljem odluke Općinskog načelnika,  ponovno dodijeliti na isti rok bez javnog 

natječaja, uz uvjet da organizacija civilnog društva ispunjava sve svoje obveze prema Općini 

Sveti Križ Začretje.  

 Zahtjev za ponovno davanje nekretnine na korištenje podnosi se Općini Sveti Križ 

Začretje najkasnije 60 dana prije isteka ugovora o korištenju nekretnine.  

 

Članak 17. 

 Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje sa organizacijom civilnog društva sklapa 

Općinski načelnik. Ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze Općine i organizacije 

civilnog društva. 

 

Članak 18. 

 Iznos naknade za korištenje nekretnine određuje općinski načelnik svojom odlukom, 

prije objave javnog natječaja.  

 Naknada se može utvrditi u iznosu povoljnijem u odnosu na tržišne prilike, obzirom da 

se radi o organizacijama civilnog društva koje nisu osnovane radi stjecanja dobiti i djeluju u 

općem interesu društva. 

 Organizacija civilnog društva može Općinskom načelniku podnijeti zahtjev za 

oslobođenje od plaćanja naknade za korištenje nekretnina, odnosno smanjenje naknade za 

korištenje nekretnina po osnovu ulaganja u nekretninu. 

 Organizacije civilnog društva dužne su uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade 

za korištenje nekretnina, odnosno za smanjenje naknade za korištenje nekretnina, dostaviti 

račune za kupljenu robu, odnosno izvršene usluge i radove kojim će dokazati ulaganje u 

nekretninu, kao i foto dokumentaciju izvršenog ulaganja u nekretnini. 



 U slučaju smanjenja naknade, odnosno oslobođenja općinski načelnik će sa 

organizacijom civilnog društva sklopiti dodatak ugovoru o dodjeli na korištenje nekretnina 

kojim će se navedeno regulirati. 

 

Članak 19. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

               OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Klasa: 023-05/17-01/15   

Urbroj: 2197/04-03-17-2 

Sveti Križ Začretje, 15.03.2017. 

 

         PREDSJEDNIKU 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

PREDMET:  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

PRAVNI TEMELJ:  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Od 01.01.2017. godine na snazi je novi Zakon o javnoj nabavi. Članom 12. navedenog 

zakona propisano je da se taj Zakon ne primjenjuje za nabavu: 

a) Robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 

200.000,00 kn 

b) Radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn. 

Procijenjena vrijednost je vrijednost nabave bez PDV-a. 

 Prema članku 15. Zakona o javnoj nabavi jednostavna nabava je nabava do gore 

navedenih vrijednosti. 

 Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, 

uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava 

komunikacije.  

 Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave predviđa se izravno ugovaranje 

za nabavu roba, radova i usluga do procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, dok se 

za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna 

predviđa provođenje postupka upućivanjem poziva za dostavu ponuda na adrese najmanje 3 

gospodarska subjekta ili objavljivanje poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici 

Općine Sveti Križ Začretje. Navedeni pragovi bili su propisani i dosadašnjom odlukom kojom 

se uređivala kako se prema starom zakonu zvala – bagatelna nabava. 

 Predlaže se Općinskom vijeću da donese Pravilnik u priloženom tekstu. 

 

 

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

             Marko Kos, dipl.oec. 

 

 

 



 

                              
            REPUBLIKA HRVATSKA 
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
   OPĆINSKO VIJEĆE       

 
Klasa:  

Urbroj: 2197/04-01-17- 

Sveti Križ Začretje,   

 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 

120/16.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije" br. 5/13, 15/14), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na svojoj ___. 

sjednici održanoj ______2017. godine donosi 

  

PRAVILNIK 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Članak 1. 

 U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i 

svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji 

prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti 

manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 

500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona 

o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.  

 U provedbi postupaka jednostavne nabave obvezno je primjenjivati i druge važeće 

zakonske i podzakonske akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih 

zakona.  

 Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave izražena bez PDV-a.  

 

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 2. 

 O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj 

nabavi. 

 

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD  70.000,00 KUNA 

 

Članak 3. 

 Jednostavnu nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 

kuna naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. 

 Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik. 

 Iznimno, u slučaju odsutnosti općinskog načelnika narudžbenicu može potpisati 

pročelnik. 

 

 

 

 

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  

JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA 



 

Članak 4. 

Postupak jednostavne nabave započinje danom donošenja odluke o početku postupka 

jednostavne nabave koju donosi općinski načelnik. 

 Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o naručitelju, nazivu predmetu nabave,  

te podatke o povjerenstvu za provedbu postupka jednostavne nabave. 

 

Članak 5. 

 Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi Povjerenstvo za provedbu 

postupka jednostavne nabave koje imenuje općinski načelnik odlukom iz stavka 1. članka 4. 

ove Odluke.  

Članak 6. 

 Jednostavnu nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, naručitelj provodi slanjem poziva za dostavu ponude na adrese najmanje 3 

gospodarska subjekta, po vlastitom izboru ili objavom Poziva za dostavu ponude na 

internetskoj stranici Naručitelja.  

 Poziv za dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na način koji 

omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, 

povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.). 

 Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: 

1. podatke o  naručitelju  

2. opis predmeta nabave 

3. rok izvršenja predmeta nabave  

4. troškovnik predmeta nabave 

5. kriterij za odabir ponude 

6. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži ispunjavanje 

određenih uvjeta i zahtjeva.  

Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i 

uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu odredbi Zakona o javnoj 

nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži mogu biti 

dostavljeni u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i 

neovjereni ispis elektroničke isprave. 

7. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme do kada ponude moraju biti 

zaprimljene kod naručitelja) 

8. rok valjanosti ponude 

9. način dostavljanja ponuda i adresu na koju se ponude dostavljaju 

10. adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno 

11. kontakt osoba i broj telefona  

12. podatke o potrebnim traženim jamstvima (za ozbiljnost ponude, za uredno 

ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) 

13. razloge odbijanja ponude 

14. obrazac ponudbenog lista 

15. ostale podatke potrebne za izradu i dostavljanje ponude. 

 

Članak 7. 

 Troškovnik predmeta nabave sastoji se od jedne ili više stavki, te sadrži tekstualni opis 

stavke, jedinicu mjere po kojoj se stavka obračunava, predviđenu količinu stavke, cijenu 

stavke po jedinici mjere, ukupnu cijenu stavke, cijenu bez PDV-a i cijenu s PDV-om svih 

stavki.  

 Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke troškovnika.  

 Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj 

to izričito odredio u pozivu za dostavu ponuda. 

 Cijena ponude piše se brojkama. 

 U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i 

popusti. 

 Kriterij za odabir najpovoljnije ponude određuje se u pozivu za dostavu ponuda, a 

može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 



U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir 

ponude naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

Članak 8. 
 Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti 

sljedeće vrste jamstava: 

 1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u 

roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja 

jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

 2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 

 3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da u jamstvenom 

roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku sukladno sklopljenom 

ugovoru. 

 Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši 

od 5% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti 

kraće od roka valjanosti ponude.  

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora 

tražiti njihovo produženje.  

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja 

ugovora sa odabranim ponuditeljem. 

 

Članak 9. 

 Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 Ponude se izrađuju bez naknade. 

  

Članak 10. 

 Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva naručitelja, naziva 

ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“. 

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj 

stranice/ukupan broj stranice ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno 

umetanje stranica. 

Rok za dostavu ponude ne smije biti kraći od 8 dana od dana slanja poziva za dostavu 

ponuda, odnosno objavljivanja Poziva za dostavu ponuda. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, 

odnosno od ponude odustati. 

Izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno odustajanje od ponude dostavlja se na isti način 

kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, 

odnosno odustajanju od ponude. 

 

Članak 11. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne  nabave provest će postupak 

otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu 

ponuda.  

Postupku otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda moraju biti prisutna najmanje 

2 člana Povjerenstva, te se o istome vodi zapisnik. 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadrži:  

- podatke o naručitelju 

- naziv predmeta nabave 

- navod o danu slanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda 

- rok za dostavu ponuda 

- datum i sat početka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda 

- podatke o članovima povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave 

- podatke o ponuditeljima koji su dostavili ponude 

- cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om 

- podatke o traženim i dostavljenim  jamstvima iz poziva za dostavu ponuda 

- ispunjenje uvjeta i zahtjeva vezanih za tehničke specifikacije, opis predmeta nabave  

i troškovnik iz poziva za dostavu ponuda 



- ispunjenje ostalih uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda 

- podatke o ponudama koje se odbijaju i razlog odbijanja  

- rangiranje valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir 

- prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje obavijesti o odabiru  

najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave s  

objašnjenjem. 

Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenju obavijesti o 

odabiru najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave. 

 

Članak 12. 

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost valjanih ponuda. 

Ukoliko se utvrdi računska pogreška naručitelj će je ispraviti na vidljivi način i od 

ponuditelja zatražiti da prihvati ispravak računske pogreške u roku od 3 dana od traženja 

ispravka. 

Kada cijena ponude izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude iz ponudbenog 

lista vrijedi ponuda izražena u troškovniku. 

Kada ukupna cijena stavke ne odgovara umnošku jedinice mjere po kojoj se stavka 

obračunava i jedinične cijene stavke vrijedi umnožak jedinice mjere po kojoj se stavka 

obračunava i jedinične cijene stavke. 

Članak 13. 
 Na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene ponuda naručitelj će odbiti:  

1. nepravovremeno pristiglu ponudu 

2. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta  

3. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, 

odnosno ako nije dostavio valjano jamstvo 

4. ponudu ponuditelja koji nije dostavio valjane isprave tražene pozivom za dostavu 

ponuda 

5. ponudu ponuditelja koji nije dokazao ispunjavanje uvjeta i zahtjeva traženih 

Pozivom za dostavu ponuda.  

6. ponudu u kojoj troškovnik nije u cijelosti ispunjen  

7. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu 

8. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne 

ispunjava zahtjeve iz poziva za dostavu ponuda 

9. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio računske pogreške 

10. ponudu ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj 

11. ponudu ponuditelja koja nije u skladu s odredbama poziva na dostavu ponuda. 

 

 

Članak 14. 

Odgovorna osoba naručitelja će na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene 

ponuda donijeti obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka 

jednostavne nabave da su bile poznate prije pokretanja postupka 

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg 

poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije pokretanja postupka 

3. ako nije pristigla niti jedna ponuda 

4. ako nakon odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda. 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave sadrži: 

- podatke o naručitelju 

- predmet nabave za koji se obavijest donosi 

- razlog poništenja 

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

 

Članak 15. 



Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska 

pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili 

pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene 

cijena javni naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti 

pod kojima će se izvršavati određeni ugovor. 

Prije odbijanja ponude naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje 

s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu 

svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok. 

 

Članak 16. 

Odgovorna osoba naručitelja će na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i ocjene 

ponuda donijeti obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim će se sklopiti 

ugovor o nabavi. 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sadrži: 

- podatke o naručitelju 

- predmet nabave za koji se obavijest donosi 

- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija ponuda i cijena odabrane 

ponude 

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

 

Članak 17. 

 Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave odnosno obavijest o odabiru 

najpovoljnije ponude naručitelj će donijeti u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu 

ponuda, te dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.). 

Članak 18. 

 Naručitelj dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odabranom ponuditelju 

stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova, roba i/ili usluga.  

Ugovor o nabavi radova, roba i/ili usluga sukladno provedenom postupku jednostavne 

nabave, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa općinski načelnik. 

 Prilikom sklapanja ugovora o nabavi naručitelj se obvezuje od ponuditelja ishoditi 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo 

traženo pozivom za dostavu ponuda. 

 

Članak 19.  

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o provedbi postupaka 

bagatelne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/2014.) 

 

Članak 20. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko - 

zagorske županije". 

 

 

         PREDSJEDNIK 

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Stjepan Ciglenečki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                
            REPUBLIKA HRVATSKA 

   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 340-10/16-01/08 

URBROJ: 2197/04-01-17-2 

Sveti Križ Začretje, 15.03.2017. 

 

                     OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

PREDMET:  Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra 

u općoj uporabi 

   

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  

samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članak 32. Statuta 

Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br. 5/13. i 15/14.), 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

Obrazloženje:  

 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.) Općina Sveti Križ Začretje pristupila je postupku 

evidentiranja stvarnog stanja  slijedećih nerazvrstanih cesta:   

 

 NC-KO-9, cesta od područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  

približno 2732 m,  

 NC-KO-6, spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m. 

 NC ŠV-5, nerazvrstana cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing 

prema raspelu kod Petrači, u duljini od 800 m. 

 

Da bi se predmetni postupci mogli provesti kod Državne geodetske uprave, Područni 

ured za katastar Zabok, Ispostava Zabok i Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, 

Zemljišno-knjižni odjel, nužno je donijeti Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta 

kao javnog dobra u općoj uporabi. 

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću donošenje predmetnih odluka u 

priloženom tekstu.   

 

 

        Općinski načelnik 

        Marko Kos, dipl.oec. 



 
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

            OPĆINSKO VIJEĆE  

                                

KLASA: 340-10/16-01/08 

URBROJ: 2197/04-01-16-3 

Sveti Križ Začretje, ____.2017.     

 

 Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13. i 15/14.), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje 

na svojoj ___. sjednici održanoj dana _____.2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi 

I 

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 

oznake: 

 kč. br. 2143 k.o. Sveti Križ Začretje , nerazvrstana cesta, NC-KO-9, cesta od područne 

škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, u duljini od  približno 2732 m,  

 

II 

Nerazvrstana ceste iz točke I. ove Odluke nije evidentirana ni u katastarskom operatu 

ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste NC-KO-9 –cesta od područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid 

od ožujka 2017.godine  izrađenog od GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, evidentirat će se 

stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke, odnosno nekretnine iz točke I. ove 

Odluke upisat će se kao nerazvrstana ceste, NC KO-9 javno dobro u općoj uporabi, 

neotuđivo vlasništvo Općine Sveti Križ Začretje, OIB: 18648820219.  

III 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 

Zabok, Ispostava Zabok i Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni 

odjel. 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Stjepan Ciglenečki  

 

 



 

 

 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

            OPĆINSKO VIJEĆE  

                                

KLASA: 340-10/16-01/08 

URBROJ: 2197/04-01-16-3 

Sveti Križ Začretje, ____.2017.     

 Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 i 137/15)  i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13. i 15/14.), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje 

na svojoj ___. sjednici održanoj dana _____.2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi 

I 

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 

oznake: 

 kč. br. 2142/1 k.o. Sveti Križ Začretje , nerazvrstana cesta, NC-KO-6, spojna cesta 

Mladići-Škreblini-Grabušići, u duljini od  približno 806 m. 

 

II 

Nerazvrstana cesta iz točke I. ove Odluke nije evidentirana ni u katastarskom operatu 

ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste NC-KO-6-spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići od ožujka 2017. 

godine,  izrađenog od GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, evidentirat će se stvarno stanje 

nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke, odnosno nekretnine iz točke I. ove Odluke upisat će 

se kao nerazvrstana cesta, NC KO-6 javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo 

Općine Sveti Križ Začretje, OIB: 18648820219.  

III 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 

Zabok, Ispostava Zabok i Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni 

odjel. 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Stjepan Ciglenečki  

 



 
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

            OPĆINSKO VIJEĆE  

                                

KLASA: 340-10/16-01/09 

URBROJ: 2197/04-01-17-5 

Sveti Križ Začretje, ____2017.     

 

 Na temelju članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 19/13 i 137/15.-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine 

Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13. i 15/14.), 

Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj ____ sjednici održanoj dana ____2017. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi 

 

I 

Utvrđuje se svojstvo nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini 

oznake kč. br. 113/6, 116/2, 117, 121/5, 121/6, 485/1, 502/3, 503/2, 503/3, 503/5, 504/3, 

504/5, 511/1, 511/2, 535, 2124, 2126/1, k.o. Sveti Križ Začretje, nerazvrstana cesta u naselju 

Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing prema raspelu kod Petrači, oznaka ceste NC ŠV-

5, u duljini od 800 m. 

II 

Nerazvrstana cesta iz točke I. ove Odluke nije evidentirana ni u katastarskom operatu 

ni u zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem. 

Primjenom članka 131. i članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13. i 94/14.), a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste NC ŠV-5 – cesta u naselju Vrankovec od ceste D1 pokraj tvrtke Honing 

prema raspelu kod Petrači od 17. listopada 2016., izrađenog od Geo Legin d.o.o. iz Zaboka, 

Matije Gupca 39, evidentirat će se stvarno stanje nerazvrstane ceste iz točke I. ove Odluke, 

odnosno nekretnina iz točke I. ove Odluke upisat će se kao nerazvrstana cesta, NC ŠV-5, 

javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Općine Sveti Križ Začretje, OIB: 

18648820219.  

III 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar 

Zabok, Ispostava Zabok i Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno-knjižni 

odjel. 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Stjepan Ciglenečki  



 

                                  
          REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 023-05/16-01/19 

URBROJ: 2197/04-03-17-1 

Sveti Križ Začretje, 15.03.2017.                   

 

 

                                      OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 

PREDMET: Donošenje Izvedbenog plan za ostvarivanje prava i potrebe djece u 2017.  

godini    

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik  

Krapinsko zagorske županije broj 5/11 i 15/14)  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće 

 

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik  

 

OBRAZLOŽENJE: 

 
Središnji koordinacijski odbor kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i 

Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju kao neposredni organizatori dugoročnog 

društvenog i stručnog programa pod pokroviteljstvom UNICEF-a za Hrvatsku na svojoj sjednici 

održanoj 15. studenog 2016. godine na temelju izvještaja Prosudbene komisije i provedene rasprave 

ustanovio je da je Općina Sveti Križ Začretje uspješno ostvarila programske zahtjeve i propozicije 

programa te je donio odluku da joj se dodijeli počasni naziv: OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE-

PRIJATELJ DJECE. 

 

Počasni naziv je samo jedan od dokaza marljivog truda, rada i izdvajanja sredstva za potrebe 

naših najmlađih te stvaranja sredine upravo po njihovoj mjeri. Dobivanjem ovog naziva Općina neće 

prestati sa svojim aktivnostima i zacrtanim ciljevima, nego će on biti samo dodatni motiv za njihov 

nastavak. 

 

Slijedom navedenog izrađen je prijedlog Izvedbenog plana za 2017. godinu te se predlaže 

Općinskom vijeću usvajanje istog u predloženom obliku.  

 

 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK  

                     Marko Kos, dipl.oec.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potrebe djece u 

2017. godini 
 

 

   
 

 

Program je izradio: Koordinacijski odbor za provođenje Akcije 

„Općina Sveti Križ Začretje-prijatelj djece“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uvod:  

Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Sveti Križ 

Začretje za 2017. godinu definira ulogu općine, stručnih službi, ustanova, udruga s područja 

općine, roditelja i drugih odraslih koji provode ili su u mogućnosti provoditi aktivnosti kojima 

se stvaraju uvjeti djeci za kvalitetan razvoj, život i aktivno sudjelovanje u lokalnoj i široj 

zajednici. 

 

Sukladno smjernicama Akcije, Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece 

Općine Sveti Križ Začretje razrađuje deset programskih područja vezanih uz život djece:  

 

Programiranje i planiranje za djecu                          Financijska sredstva za djecu  

 

Podrška i potpora udrugama za djecu                Dijete u sigurnom i zdravom gradu   

         

Zdravlje djece     Odgoj i obrazovanje  

 

 Socijalna skrb za djecu    Kultura i šport djece i za djecu  

 

Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu  

 

 

Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE ZA DJECU 
 

Aktivnost Vrijeme  

provedbe 

Iznos u 

Proračunu 

Općine Sveti 

Križ Začretje 

2017. 

Nositelj 

aktivnosti/suradnici  

 

„Općina – prijatelj djece“ - 

Izrada Izvedbenog plana za 

ostvarivanje prava i potreba 

djece na području Općine 

Sveti Križ Začretje za 2017. 

godinu te ostvarivanje i 

evidentiranje svih planiranih 

aktivnosti 

 

 

Tijekom 2017.g. 

 

30.000,00 kuna 
 

 

Nositelj aktivnosti:  

Koordinacijski odbor za 

provođenje Akcije „Općina 

Sveti Križ Začretje - 

prijatelj djece“ Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti 

Križ Začretje. 

Suradnici u provedbi: 
Ustrojstvena jedinica 

dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje, Osnovna škola 

Sveti Križ Začretje, Centar 

za socijalnu skrb Zabok, 

Gradsko društvo Crvenog 

križa Zabok, zdravstvene 

ustanove, Općinska 

knjižnica i čitaonica, 

udruge s područja Općine 

Sveti Križ Začretje, 

građani, mediji. 

Informiranje mještana o 

dječjim pravima i provođenju 

aktivnosti u sklopu akcije  

„Općina Sveti Križ Začretje-

prijatelj djece“  

(informativni letci, plakati)  

Uključivanje medija u 

cjelokupni tijek provođenja 

akcije  
 

Osnivanje Dječjeg općinskog 

vijeća  

2.FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU 

Odluka Općinskog vijeća  sa sjednice održane 13.12.2016.g. 

Aktivnost  Iznos u 

proračunu za 

2017.  

Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

 

2.1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 

Redovna djelatnost 

Ustrojstvene jedinice dječjeg 

vrtića Sveti Križ Začretje i 

predškole  
 

 

 

965.500,00  

 

Tijekom 2017.g. 
 

 

 

Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje  
 

Sufinanciranje boravka djece 

u dječjim vrtićima susjednih 

jedinica lokalne samouprave 

Sufinanciranje privatnih 

dječjih vrtića i Obrta za 

čuvanje djece „Točkica“  

 

306.000,00 

 

180.000,00 

 

Tijekom 2017. g. 

 

 

Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje  
 

    

 

2.2. PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 

 



Sufinanciranje troškova 

prijevoza učenika osnovnih i 

srednjih škola kao i troškova 

prijevoza učenika na obuku 

plivanja 

134.000,00 Tijekom 2017. g. Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje 

Sufinanciranje pomoćnika u 

nastavi za učenike Osnovne 

škole Sveti Križ Začretje 

12.000,00 Tijekom školske 

godine 

2016./2017. 

Općina Sveti Križ Začretje 

u suradnji s Krapinsko-

zagorskom županijom i 

Osnovnom školom Sveti 

Križ Začretje  

Osiguravanje sredstva za 

potrebe Osnovne škole-

sufinanciranje produženog 

dječjeg boravka   

10.000,00 kuna  Tijekom 2017. g.  Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje  

Nagrađivanje učenika 

Osnovne škole za postignute 

rezultate na natjecanjima  

1.500,00 Tijekom 2017. 

godine  

Osnovna škola Sveti Križ 

Začretje i Općina Sveti 

Križ Začretje  

Provođenje programa 

„Zalogajček“  

Visina sredstva 

ovisi o broju 

korisnika iz 

zahtjeva 

Osnovne škole   

Tijekom školske 

godine 

2016./2017.  

Osnovna škola Sveti Križ 

Začretje u suradnji s 

Ministarstvom za 

demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku  

 

2.3. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 

 

Stipendiranje učenika i 

studenata 

248.000,00 Tijekom 2017. g. Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje  

 

2.4. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU 

 

Boravak djece u dječjim 

odmaralištima (ljetovanje 

djece u angažmanu Društva 

Naša djeca)  

8.000,00  

 

Tijekom 2017. g. 

 

 

Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje 

Sufinanciranje programa za 

djecu s teškoćama u razvoju ( 

hipoterapija i terapijsko 

plivanje- HALLIWICK 

koncept) 

Po zahtjevu 

roditelja 

polaznika  

Potpore za novorođeno dijete 118.000,00  

Sufinanciranje nabavke 

udžbenika učenicima 

Osnovne škole  
 

123.000,00  

 

2.5. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA  

Sufinanciranje udruga za 

organizaciju manifestacija  

200.000,00 Tijekom 2017. g. Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje 

 

2.6. RAZVOJ ŠPORTA (SREDSTVA ZA DJECU I MLADE) 

Sufinanciranje programa i 

projekata udruga u sportu  

230.000,00 Tijekom 2017. g. Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje 

 

2.7. PROGRAM PROMICANJA KULTURE  

 

Redovna djelatnost Općinske  358.000,00   



 

knjižnice  

Tijekom 2017. 
 

 

Proračun Općine Sveti Križ 

Začretje 

Troškovi održavanja muzeja 

„Žitnica“ i Galerije Rudija 

Stipkovića 

70.000,00 

Podržavanje kulturnih 

događanja u Dvorcu Sveti 

Križ Začretje  

Potpora u 

organizaciji 

događanja  

Tijekom 2017.  Općina Sveti Križ Začretje 

2.8. IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 

Aktivno uređenje novih 

dječjih igrališta te obnova 

postojećih  

100.000,00  Tijekom 2017. 

 

Proračun Općine Sveti 

Križ Začretje 

3. PODRŠKA I POTPORA UDRUGAMA ZA DJECU 
 

Aktivnosti  Iznos 

financijske 

potpore 

Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Amatersko dramsko kazalište   

 

 

110.000,00  

 

 

 

Tijekom 2017.  

godine  

 

 
 

 

 

 

Proračun Općine Sveti 

Križ Začretje 

 

 

 
 

Puhački orkestar „Ivo 

Tijardović-Regeneracija“ 

Kulturno-umjetničko društvo 

Sveti Križ Začretje  

Puhački o. „Pačetanci“ 

Dječji zbor „Cvrkutići“ 

Udruga „Creativitas“ 

Društvo „Naša djeca“  

„Kirjales“ 

Začretske mažoretkinje  

Udruga „Djedovina“ 

4. DIJETE U SIGURNOM I ZDRAVOM GRADU 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Na području Općine Sveti Križ Začretje kontinuirano se provode aktivnosti kojima se unapređuje 

sigurnost djece u prometu, brojne radionice provode se u Osnovnoj školi te Ustrojstvenoj jedinici 

dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje , a sve u svrhu sigurnosti djece u prometu i zaštite i unapređenja 

okoliša.  

Organizacija prijevoza za 

učenike putnike 

Tijekom školske 

godine  

Osnovna škola Sveti Križ Začretje  

Prezentacija biciklističkog 

poligona  

Siječanj 2017. g. Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Odbor za 

sigurnost učenika u prometu Krapinsko-

zagorske županije  

Prometna akcija „Promet nije 

šala ni opasnost mala“  

Svibanj 2017. g. Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje, skupine programa predškole  

Obilježavanje dana biciklista  Srpanj  2017. g.  

Organizacija šetnje djece 

vrtićke dobi uz edukaciju 

vezanu uz snalaženje u 

prometu  

Tijekom 2017. 

godine 

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje  
 

Druženje djece s policijom  Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića, Osnovna 

škola Sveti Križ Začretje  



Ekološke akcije, čišćenje i 

održavanje školskog okoliša 

Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića, Osnovna 

škola Sveti Križ Začretje 

Organizacija aktivnosti 

kontinuiranog uređenja 

interijera te vrtićkog dvorišta, 

uređenje cvijetnjaka  

Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Izgradnja nogostupa i 

obilježavanje pješačkih 

prijelaza  

Tijekom godine  Općina Sveti Križ Začretje  

Uređenje autobusnih 

stajališta  

Tijekom godine  Općina Sveti Križ Začretje 

 

5. ZDRAVLJE DJECE 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

Provedbe 

 

Nositelj aktivnosti 

Obilježavanje Dana oralnog 

zdravlja  

Ožujak 2017. g. Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Obilježavanje Dana zdravlja  Travanj 2017. g.   

Berba jabuka  

 

Rujan 2017. g. Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Obilježavanje Svjetskog dana 

hrane, Dana jabuka, Dana 

kruha i zahvalnosti za 

plodove zemlje te 

Međunarodnog dana plesa  

Tijekom godine  Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Ustrojstvena 

jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje 

Akcije šetnje Tijekom godine Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Ustrojstvena 

jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje 

Cijepljenje djece  Tijekom godine  Školski liječnik Zavoda za javno zdravstvo 

Krapinsko-zagorske županije, Ordinacije  

obiteljske medicine Sveti Križ Začretje 

Sistematski pregled  Tijekom godine  Školski liječnik Zavoda za javno zdravstvo 

Krapinsko-zagorske županije, Ordinacije 

obiteljske medicine Sveti Križ Začretje 

Higijensko-sistematski izvidi 

školskog prostora  

Tijekom godine Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 

županije  

Oralna higijena i četkanje 

zubi poslije svakog obroka  

Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje, 

Ordinacije dentalne medicine Sveti Križ 

Začretje  

Igre na otvorenom  

 

Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

 

6. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

 

6.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE  

 

Redovna djelatnost Dječjeg 

vrtića 

Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Program predškole Tijekom godine  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 



Začretje 

Program radnog učenja 

engleskog jezika  

Listopad-svibanj  Udruga za promicanje ranog učenja stranih 

jezika „Naučimo puno“ ; voditeljica programa 

Zvonka Perhot  

Radionica „Čitaj mi priču“  Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Sudjelovanje na manifestaciji 

„Pregradske dječje 

berbarijere“  

Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Obilježavanje Dana vrtića  Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Edukacija o prometu  Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Božićne radionice s 

roditeljima i djecom te 

božićna priredba za roditelje  

Studeni, 

prosinac 2017.  

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje 

Predavanja za odgojitelje  Tijekom cijele 

godine  

Odgojitelji  

Suradnja s odgojiteljima u 

vidu stručnog usavršavanja 

na Internim stručnim 

aktivima  

Tijekom godine, 

prema potrebi  

Stručni suradnik logoped, odgojitelji  

Obilježavanje Europskog  

dana logopedije  

Ožujak 2017.  Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića  

Uređenje i opremanje 

logopedskog kabineta  

Tijekom godine  Stručni suradnik logoped i Žaklina Vukić u 

suradnji s Općinom Sveti Križ Začretje  

Radionice za djecu i roditelje 

u dječjem vrtiću (izrada 

božićnih ukrasa, izrada 

kostima i maski za Fašničku 

povorku)  

Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje  

Edukacije i informiranje 

roditelja djece polaznika 

vrtića i predškole 

Tijekom godine Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića: 

odgajateljice, stručni i vanjski suradnici 

 

6.2. ODGOJ I OBRAZOVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA  

(redovna nastava, dodatna nastava, dopunska nastava, izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, 

projektna nastava, terenska nastava) 

Izvođenje aktivnosti i 

programa iz Godišnjeg 

programa i KURIKULUMA 

Osnovne škole Sveti Križ 

Začretje za školsku godinu 

2016/2017  

Tijekom školske 

godine 

2016/2017  

Osnovna škola Sveti Križ Začretje  

Engleska radionica 

„Spikaonica“ te 

„Šprehaonica“ – radionica na 

njemačkom jeziku  

Tijekom školske 

godine 2016/17 

Društvo Naša djeca Sveti Križ Začretje  

 

PROVOĐENJE SLIJEDEĆIH IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI 

SVETI KRIŽ ZAČRETJE 

 

Literarno-recitatorska grupa, Dramska skupina, Ritmičko-recitatorska skupina, Zbor/ples, 

Dramsko-recitatorska skupina, Spretne ruke, Recitatorska grupa, Folklor, Novinarska grupa, Mali 

zbor Ručni rad i ritmičko-recitatorska grupa, Lutkarska grupa,  Dramsko-lutkarska grupa, 

Vjeronaučna, Literarna družina, Dramska družina, Fotografska grupa, Likovna grupa, Cvjećarska 



grupa, Nogomet, Odbojka, Rukomet, Košarka, Prometna grupa,  Medijsko-novinarska grupa, 

Crveni križ, Mladi prirodoslovci, Stolni tenis, Klokan bez granica. 

 

OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA U OSNOVNOJ ŠKOLI SVETI KRIŽ 

ZAČRETJE UZ BROJNE AKTIVNOSTI  

Hrvatski Olimpijski dan (sportske igre, hodanje, trčanje, skakanje)  Dan zaštite životinja (briga za 

kućne ljubimce, pričanje, crtanje, izrada plakata)  Dan jabuka (opisivanjem, degustacija)  Izložba 

gljiva, jestivi šumski plodovi (opisivanje, berba)  Solidarnost na djelu (prodaja bonova, 

prikupljanje hrane, pomoć siromašnima, razgovor)  Dan sjećanja na grad Vukovar (čitanje 

prigodnih tekstova, praćenje medija, prikupljanje sadržaja, izrada plakata)  Dan UNICEF-a 

(čitanje priča i dramatizacija tekstova)  Nikolinje (razredna priredba)  Božić i Nova Godina 

(razredna i školska priredba)  Maskenbal (izrada maski, ples pod maskama, kultura maskiranja)  

Uskrs (prigodni tekstovi, pjesme, izrada pisanica i čestitaka za Uskrs)  Proljeće u srcu prvaša 

(radionice)  Dan planeta Zemlje (izrada plakata, eko tjedan, akcije čišćenja u mjestu)  Poticanje 

čitanja (projekt)  Majčin dan (prigodni stihovi i pjesme o majci, izrada poklona za majku)  

Slavimo dolazak ljeta (ples, igre i pjesma)  Dan obitelji (predstava, druženje roditelja i djece)  

Dječji tjedan (razne radionice)  

 

7. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Centar za socijalnu skrb u čijoj je nadležnosti Općina Sveti Križ Začretje provodi velik broj mjera 

socijalne zaštite djece-posvojenje, skrbništvo, udomiteljstvo, smještaj djece i maloljetnika, 

posredovanje u razvodu braka roditelja. 

Sredstva za provođenje socijalne zaštite djece osigurana su i u proračunu Općine Sveti Križ 

Začretje te se tako osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika, sufinanciranje cijene usluga 

predškolskog odgoja, isplata pomoći djeci i mladima slabijeg imovinskog stanja, potpore za 

novorođeno dijete, sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju . 

Pomoć u odjeći, hrani i drugim potrepštinama za djecu dostupna je kroz djelatnost Gradskog 

društva Crvenog križa Zabok čije se djelovanje sufinancira iz proračuna Općine Sveti Križ 

Začretje, Caritasa i volonterskih akcija civilnog sektora. 

Druženje i darivanje djece 

povodom Uskrsa prigodnim 

slatkim poklonima 

 

Travanj 2017. g. Udruga „ Cvrkutići“ 

Organizacija dječje priredbe 

za djecu iz socijalno 

ugroženih obitelji uz 

prigodne poklone  

Prosinac 2017. 

g. 

Općina Sveti Križ Začretje u suradnji s 

Osnovnom školom Sveti Križ Začretje te 

udrugom „Creativitas“ 

Razmjena igračaka –akcija 

humanitarnog karaktera  

Prosinca 2017. 

g. 

Udruga „Creativitas“ u suradnji s Općinom 

Sveti Križ Začretje 

Druženje i darivanje djece 

prigodnim poklonima za Sv. 

Nikolu i Božić  

Prosinac 2017. 

g. 

Udruga „Cvrkutići“ 

Doček djeda Mraza – 

predstava, darivanje djece i 

slikanje s djedom Mrazom 

 

Prosinac 2017. 

g. 

Udruga  „ Cvrkutići“ 

Društvo Naša djeca  



Sufinanciranje ljetovanja 

djece slabijeg imovinskog 

stanja  

Tijekom 2017. Općina Sveti Križ Začretje u suradnji s 

Društvom Naša djeca Sveti Križ Začretje  

Nastup na humanitarnom 

koncertu  

Tijekom 2017. 

godine  

Udruga „Cvrkutići“  

 

8. KULTURA I ŠPORT ZA DJECU 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

 

KULTURA ZA DJECU  
 

  

Tijekom cijele godine na području Općine Sveti Križ Začretje organizirati će se različite kulturne 

manifestacije za djecu i s djecom-priredbe, izložbe, koncerti, priredbe i dr.  

Dječji odjel u sklopu Općinske knjižnice i čitaonice namijenjen je potrebama onih najmlađih i 

svatko od njih na tom mjestu može razvijati kulturu čitanja. Također školska knjižnica obiluje 

brojnim naslovima koji su namijenjeni djeci od najranije dobi.  

Sudjelovanje na 

međunarodnom  dječjem 

festivalu Kukuriček u 

Đurđevcu 

Lipanj 2017. g. Udruga „Cvrkutići“ 

Organizacija radionice „Čiča 

miča počela je priča“ 

Travanj 2017 g.  Općinska knjižnica i čitaonica u suradnji s 

Društvom Naša djeca  

Noć knjige  Travanj 2017. g. Općinska knjižnica i čitaonica u suradnji sa 

školskom knjižnicom Osnovne škole Sveti Križ 

Začretje  

Organizacija dječje predstave 

povodom „Tjedna, kulture, 

zabave i športa“ 

Kolovoz 2017. 

g. 

Općina Sveti Križ Začretje  

Koncert u Tjednu kulture 

zabave i športa- dječji zbor „ 

Cvrkutići“ 

Kolovoz 2017. 

g. 

Udruga „Cvrkutići“ 

Dječji festival „Prvi glas 

Zagorja“ 

Kolovoz 2017. 

g. 

Udruga za kulturu zabavu i šport Sveti Križ 

Začretje 

Festival zagorskih 

mažoretkinja  

Kolovoz 2017. 

godine  

Začretske mažoretkinje  

Besplatno članstvo u 

Općinskoj knjižnici i 

čitaonici u Mjesecu knjige 

Od 15. listopada 

do 15. studenog 

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ 

Začretje  

Organizacija igraonice 

„Pričaonica“  

Listopad, 

studeni 2017. 

godine  

Društvo Naša djece u suradnji s Općinskom 

knjižnicom i čitaonicom Sveti Križ Začretje 

Povodom dječjeg tjedna 

organizacija dječje kazališne 

predstave  

Listopad 2017. Društvo Naša djeca  

Obilježavanje Mjeseca knjige 

(književni susreti, kvizovi, 

radionice) 

Listopad,  

Studeni 2017 g. 

Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ 

Začretje  

Obilježavanje Dana kazališta Studeni 2017. g. Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ 

Začretje  

Izložba starog oružja i 

numizmatike 

Tijekom godine Udruga „Djedovina“ 



Snimanje spota za „Dječju 

televiziju“  

Tijekom godine  Udruga „Cvrkutići“  

Obilježavanje Dana 

konvencije o pravima djece-

poučavanje djece o njihovim 

pravima te pisanje poruka 

odraslima 

Studeni 2017. 

godine 

Društvo „Naša djeca“ 

Recital ljubavne poezije u 

ciklusu „Svetokriške senje, 

ljubav i šmajhanje“ uz reviju 

frizura 

Tijekom godine Udruga „Djedovina“  

Znanstvena tribina u ciklusu 

„Veliki ljudi z male bregov“  

Tijekom godine  Udruga „Djedovina“  

 

ŠPORT  ZA DJECU 
 

  

Dječja olimpijada Svibanj 2017. Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića u suradnji 

sa Športskom zajednicom Krapinskog-zagorske 

županije 

Nogometni turnir Lipanj, listopad 

2017. 

Nogometni klub Jedinstvo u suradnji s 

Društvom Naša djeca 

Organizacija dječje MTB 

utrke  

Kolovoz 2017.  Sportsko rekreativna utrka Zagorje u suradnji s 

Općinom Sveti Križ Začretje 

Vesele štafetne igre Listopad 2017. 

g. 

Društvo Naša djeca 

Održavanje treninga i 

sudjelovanje na natjecanjima 

za djecu članove 

dobrovoljnih vatrogasnih 

društva 

Tijekom godine   

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brezova i Sveti 

Križ Začretje 

Održavanje treninga i 

sudjelovanje na natjecanjima 

za djecu članove Kickboxing 

kluba „Bušido“  

Tijekom cijele 

godine  

 

Kickboxing klub „Bušido“ 

Održavanje treninga i 

sudjelovanje na natjecanjima 

za djecu članove NK 

Jedinstvo i Brezova  

Tijekom cijele 

godine 

 

Nogometni klub Jedinstvo i Nogometni klub 

Brezova  

Održavanje treninga i 

sudjelovanje na 

međunarodnim i domaćim 

natjecanjima 

Tijekom cijele 

godine 

 

„Klub Hokej na travi Jedinstvo“ 

Održavanje treninga i 

sudjelovanje na natjecanjima 

za djecu članove udruge  

Začretske mažoretkinje 

Tijekom cijele 

godine 

Udruga „ Začretske mažoretkinje“  

Skijanje za djecu na dječjem 

poligonu  te održavanje 

prvenstva Zagorja u 

veleslalomu 

Siječanj, 

listopad, 

studeni, prosinac 

2017. g. 

Ski klub „Stars „ 



Škola šaha  Tijekom godine  Šahovski klub „Laufer“ 

 

Provođenje „Naj akcije“ 

 

Listopad 2017. 

g. 

 

Društvo Naša djeca u suradnji sa dječjim 

udrugama s područja Općine  

 

9. SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA ZA DJECU 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Općina Sveti Križ Začretju na svojem području ima tehničko-prostorne kapacitete: dječja igrališta, 

vanjske sportske terene, školsku dvoranu, društvene domove te igrališta u sklopu istih koja služe za 

rekreaciju djece i iskorištavanje njihovog slobodnog vremena.  

Ustanove i organizacije civilnog društva s područja Općine Sveti Križ Začretje tijekom godine 

kreiraju programe koji potiču djecu na socijalizaciju, širenje znanja, stvaralačko izražavanje i 

djelovanje, aktivno odmor i razonodu.   

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, Obrt za čuvanje djece „Točkica“, Osnova 

škola Sveti Križ Začretje tijekom godine provode niz radionica, igraonica za djecu, izvannastavnih 

aktivnosti koje djeci pružaju brojne mogućnosti za iskorištavanje njihovog slobodnog vremena i 

rekreaciju.  

Fašnička povorka  Veljača 2017. Općina Sveti Križ Začretje,  Udruga za kulturu, 

Ustrojstvena jedinica dječjeg vrtića, Udruge s 

područja Općine Sveti Križ Začretje  

Uskršnja potraga za 

pisanicama  

Ožujak 2017 g. Udruga „Creativitas“ 

Radionica: Tradicionalno 

ukrašavanje pisanica 

Ožujak 2017 g. Koordinacijski odbor za provođenje akcije  

Organizacija izleta  Tijekom godine  Udruga „Cvrkutići“  

Druženje djece i roditelja 

članova udruge „Cvrkutići“ 

Tijekom godine  Udruga „Cvrkutići“ 

Dan konvencije o pravima 

djeteta- prigodne aktivnosti 

Studeni 2017. Društvo Naša djeca Sveti Križ Začretje 

Radionica izrade Božićnih 

ukrasa i druženje s Djedom 

Mrazom 

Prosinac 2017. 

godine  

Koordinacijski odbor akcije „Općina Sveti Križ 

Začretje-prijatelj djece“  

Radionica „Kinč moje 

babice“ 

Prosinac 2017. 

godine  

Društvo Naša djeca  

Tijekom godine radionice 

uređenja dječjih igrališta  

Tijekom godine  Koordinacijski odbor akcije „Općina Sveti Križ 

Začretje-prijatelj djece“, likovna i cvjećarska 

grupa Osnovne škole  

Kreativne radionice  Tijekom godine  Udruga „Creativitas“ 

Organizacija izleta za djecu Tijekom godine  Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Ustrojstvena 

jedinica dječjeg vrtića, udruge s područja 

Općine  

Organizacija samostalnih 

koncerata te nastup na smotri 

puhačkih orkestara  

Tijekom godine  DVD Sveti Križ Začretje limena glazba 

„Pačetanci“  

Rad sekcije mladih 

glazbenika; educiranje 

dvadesetak mladih 

Tijekom godine DVD Sveti Križ Začretje limena glazba 

„Pačetanci“ 



 

Izvedbeni plan za ostvarivanje prva i potreba djece na području Općine Sveti Križ Začretje za 

2017. godinu objaviti će se na službenoj Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje 

(www.sveti-kriz-zacretje.hr).   

         Predsjednik Općinskog vijeća  

                      Stjepan Ciglenečki  

 

 

glazbenika i njihovo 

priključenje orkestru 

Radionice Zagorskog-

informatičko-robotičkog 

kuba Sveti Križ Začretje  

Tijekom godine  Građani Općine Sveti Križ Začretje  

Provođenje likovnih 

radionica, radionica 

kreativnog mišljenja  

Tijekom 2017. 

godine  

Udruga „Creativitas“ 

Obilježavanje svjetskog dana 

kreativnosti  

Travanj 2017. Udruga „Creativitas“  

 

10. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU DJECE 

 
Aktivnosti  Vrijeme  

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Tečaj za trudnice-trudnice će 

se educirati o trudnoći i 

porođaju, njezi 

novorođenčadi, dojenju, 

prehrani trudnice, zakonu o 

rodiljnim naknadama 

Ožujak, svibanj, 

rujan, studeni 

2017. g. 

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, 

Patronažna služba Doma zdravlja Krapinsko-

zagorske županije  

Djelovanje grupe za potporu 

dojenju  

Tijekom godine  Patronažna sestra Danijela Ljubić u suradnji s 

Općinskom knjižnicom i čitaonicom  

Održavanje tečaja za brak  Tijekom godine  Župa uzvišenja Svetog Križa  

Obilježavanje Međunarodnog 

dana obitelji  

Svibanj 2017. g. Društvo Naša djeca, Udruga „ Cvrkutići“, 

Udruga „Creativitas“ 

Radionica: Kamo nakon 

osmog razreda i kako izabrati 

srednju školu? 

Svibanj 2017. 

godine  

Osnovna škola Sveti Križ Začretje, djeca 

polaznici osmog razreda i njihovi roditelji  

Obilježavanje Dan obitelji, 

druženje roditelja i djece  

Svibanj 2017. 

godine  

Koordinacijski odbora akcije Općina Sveti Križ 

Začretje prijatelj djece, udruga „Cvrkutići“, PU 

Pačetanci, Začretske Mažoretkinje, Društvo 

Naša djeca, Kulturno umjetničko društvo Sveti 

Križ Začretje  

Obilježavanje Dječjeg tjedna  Listopad 2017. 

g. 

Društvo Naša djeca , udruga „Creativitas“, 

udruga „Cvrkutići“ u suradnji s ostalim 

udrugama s područja općine, Ustrojstvenom 

jedinicom dječjeg vrtića, predškolom i 

Osnovnom školom Sveti Križ Začretje  

Savjetovalište za roditelje 

djece s teškoćama u razvoju-

redovan rad i daljnje 

opremanje  

Tijekom godine  Stručni suradnik logoped i psihologica Žaklina 

Vukić  

Individualne informacije, 

roditeljski sastanci, 

predavanja za roditelje 

Tijekom godine Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Zavod za 

javno zdrastvo Krapinsko – zagorske županije, 

Centar za socijalnu skrb, MUP, Crveni križ 

http://www.sveti-kriz-zacretje.hr/


 

 


