
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUMROVEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
(01.01.2018. - 30.06.2018.) 

 
U Kumrovcu, 07.09.2018.  godine. 
 

Sukladno članku 49. Statuta Općine Kumrovec Općinski načelnik dva puta 
godišnje podnosi polugodišnje izviješće o svom radu i to do 31 ožujka tekuće godine 
i to za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj- lipanj tekuće godine. 

Kako oblik i forma izvješća nije nigdje definirana odlučio sam podnijeti izvješće 
taksativno sa svim potrebnim objašnjenjima. 

 
Financijsko izvješće: 
 

U prilogu je Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 
2018. godinu . 

 
Donošenje odluka, izjava, zaključaka, suglasnosti 

 
Sudjelovao sam u radu pri donošenju najvažnijih odluka i danih izjava na 

Općinskom vijeću, a kao načelnik donio sam: 
- sljedeće odluke: 

1. Odluka o studentima koji ostvaruju pravo na dodjelu financijske 
potpore/pomoći, 

2. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Kumrovec i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje Općine Kumrovec 

3. Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za 
novorođeno dijete 

4. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
5. Odluka o iznosu (cijeni) zakupa Općinskog prostora za postavljanje kioska 

i ostalih pokretnih naprava (klupe, štandovi i šatori) na dan održavanja 
manifestacije: „Proslava dana mladosti – radosti“ 

 
- dao sam slijedeće izjave: 

1. Izjava za iskaz interesa za sudjelovanje u programu „Aktivni u zajednici“  
2. Izjava da Općina Kumrovec nema ustrojen sustav unutarnje revizije 
3. Izjava o izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od 

požara 
4. Izjava o preuzimanju financijskih troškova eksperimentalog programa 

„Škola za život“ 
5. Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka trvtci Ilirić Eko 

 
 



- donio sam  slijedeće zaključke:  
1. Zaključak da će Općina Kumrovec pružiti potporu pjevačkom zboru „Đuro 

Prejac“ iz Desinića u iznosu od 500,00 kuna u svrhu sufinanciranja 
djelovanja zbora u 2018. godini 

2. Zaključak da će Općina Kumrovec pružiti potporu neprofitnoj udruzi 
Desiničke mažoretkinje –Desinić u iznosu od 500,00 kuna u svrhu 
sufinanciranja obilježavanja 20 obljetnice djelovanja udruge 

3. Zaključak da će Općina Kumrovec sufinancirati nabavu plivačke opreme 
sukladno zamolbi Marijane Žažar Iveković i Željka Iveković za sina Nikolu 
Iveković u iznosu od 1.200,00 kuna 

4. Zaključak za dodjelu financijske pomoći pri organizaciji proslave 20. 
Obljetnice Društva Naša djeca Kumrovec u iznosu od 2.000,00 kuna 

5. Zaključak za dodjelu financijske pomoći pri organizaciji Malog dječjeg 
fašnika Društvu Naša djeca Kumrovec u iznosu od 1.000,00 kuna 

6. Zaključak za sufinanciranje troškova smještaja za sudjelovanje na 
radionicama Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za Biela Sebastia 
Mutića u iznosu od 945,00 kuna 

7. Zaključak da će Općina Kumrovec sufinancirati troškove održavanja 
izvanučioničke nastave „Južna Dalmacija“ od 06.06. do 10.06.2018. za 
učenicu Saru Pilko u visini 50% cijene što iznosi 947,50 kuna 

8. Zaključak da će Općina Kumrovec sufinancirati troškove održavanja 
izvanučioničke nastave „Južna Dalmacija“ od 06.06. do 10.06.2018. za 
učenicu Silviju Pirš u visini 50% cijene što iznosi 947,50 kuna 

9. Zaključak da će Općine Kumrovec financirati troškove nabave drva za 
ogrijev u visini od 800,00 kuna za Broz Đurđu iz Kumrovca, Mlinska cesta 
2 

10. Zaključak da će Općina Kumrovec financirati troškove škole plivanja za 10 
učenika OŠ Josipa Broza u Termama Tuhelj u iznosu od 200,00 kuna 

11. Zaključak da će Općina Kumrovec pružiti financijsku potporu streljačkom 
klubu „Predionica“ Klanjec u iznosu od 500,00 kuna u svrhu osiguranja 
sredstava za rad kluba u toku 2018. Godine 

12. Zaključak za prihvaćanje pokroviteljstva XVII. Sportskih igara učenika 
2018. godine i XII. Zimskih sportskih igara učenika 2019. godine u iznosu 
od 300,00 kuna 

13. Zaključak da će Općina Kumrovec pružiti potporu u vidu jednokratne 
naknade – nabavke prehrambenih namirnica zbog izrazito teške 
financijske situacije u kojoj se trenutno našao Dragutin Sporiš iz Razvora 
75, u iznosu od 170,96 kuna 

14. Zaključak da će Općina Kumrovec financirati troškove nabave drva za 
ogrjev u iznosu od 800,00 kuna Davoru Bišćan iz Kumrovca, Josipa Broza 
40 

15. Zaključak da će Općina Kumrovec financirati troškove nabave drva za 
ogrjev u iznosu od 800,00 kuna Mirku Sporiš iz Kumrovca, Risvica 48 

16. Zaključak za donacijom prilikom kupnje novog vozila Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu „Sloga“ Plavić iz Zagorskih Sela u iznosu od 500,00 
kuna 
 

- dao sam slijedeće suglasnosti: 
1. Suglasnost za održavanje sportske automobilističke priredbe 7. INA Rally      

Kumrovec 2018. 
 

 



 
Izvješće komunalnog redara - prilažem uz izvještaj. 

 

Groblje:  

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU prijavljen je projekt ograđivanja koji  
nam nije odobren. 

Groblje je uredno održavano od strane komunalnih djelatnika te djelatnika javnih 
radova. 

 

Izgradnja Zone: 

Tvrtka Štefan d.o.o. otkupila je 80 kW vršne snage za potrebe izgradnje nove 
hale. 

Tvrtka Avak d.o.o. i dalje stoji sa izgradnjom hale.  

 

Javna rasvjeta: 

Sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisan je ugovor  o 
sufinanciranju projekta Rekonstrukcije javne ravjete naselja Kumrovec odnosno ulica 
Josipa Broza i Antuna Mihanovića. 

 

Klizišta: 

Sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja potpisani su ugovori o 
sufinanciranju klizišta Kladnik- Berci i Razvor Vrhi 2. 

 
Vrtić: 

Trenutno se na listi čekanja nalazi 25 djece iz Općina Kumrovec, Zagorska Sela, 
Tuhelj, Kraljevec na Sutli te grada Klanjca. Općina je izradila projektnu 
dokumentaciju za adaptaciju vrtića na način da bi se osiguralo mjesta za formiranje 
još jedne uz postojeće dvije vrtićke skupine te je izvršila prijavu na natječaj raspisan 
kod Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

Lončarov Put:  

Sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan je 
ugovor o financiranju mjera 7 rekonstrukcija prometnice Lončarov put – Donji Škrnik. 
Proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova te se čeka potpisivanje 
ugovora sa istim. 

 

Kanalizacije Risvica-Ravno Brezje 

Zagorski vodovod-odvodnja  

Radovi na 2. etapi kanalizacije naselja Risvica – Ravno Brezje, započeli su 
početkom lipnja. 

 

Turističko informativni centar: 

Projekt energetske obnove objekta je prijavljen kod Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku obnovu u siječnju 2018., a obuhvaća novu energetsku ovojnicu, stolariju 
te sustave grijanja, ali nažalost sredstva nam nisu odobrena. 

Obnovljene su klupice oko TIC-a i cvjetni otoci u parkovima projektom LAG Sutla 
„Volontirajmo“ 

Suradnja sa županijskim i državnim poduzećima: 

Hrvatske vode – saniran most u Ravnom Brezju iza Žgele 



     HEP - napravljena nova mreža u naselju Razvor od željezničke stanice pa 
nadalje. 

 

KZŽ: 

Od KZŽ dobivena su sredstva za nabavku kamenog materijala. 

Sponzorstvo na manifestacijama (INA Rally, Štruklijada) 

 

Ministarstvo državne imovine 

Održano je nekoliko sastanaka vezanih za rješavanje državne imovine te smo u 
postupku prikupljanja dokumentacije za darovanje Sportskih terena u Razvoru. 

 

Hrvatske željeznice i Integrirani prijevoz zagrebačke županije 

Također je održano nekoliko sastanaka na temu rješavanja problematike javnog 
prijevoza i revitalizacije Kumrovečke pruge gdje je dogovoreno da će općine i gradovi 
sufinancirati vlastitim sredstvaima javni prijevoz prijevoznicima Meštović prijevoz u 
iznosu od 1.418,00 kuna mjesečno počevši od 4 mjeseca pa sve do 6 mjeseca te 
naknadno sa produljenjem do 9 mjeseca i Presečki prijevozu u iznosu od 2.500,00 
kuna mjesečno od 4 mjeseca do 9 mjeseca. 

 

HZZ – Javni radovi: 

Odobren nam je projekt javnih radova za 2018. godinu sa četiri djelatnika 

 

Nerazvrstane ceste: 

Sanirane su makadamske ceste na području općine Kumrovec, te uređene 
bankine uz ceste. 

Trava i visoko raslinje počišćeno je na nerazvrstanoj cesti Ravno Brezje – 
Kladnik, a od strane općinskih djelatnika i djelatnika na javnim radovima uredno je 
obavljena košnja bankina na svim nerazvrstanim cestama. 

 

     Koordinacija načelnika i gradonačelnika sa Županom KZŽ-e: 

Koordinacija sa Županijom i Županom iznimno je dobra.   

 

Stanje  poduzeća u suvlasništvu  ,,Zelenjak d.o.o.'': 

Zelenjak d.o.o. i tvrtka kćer Zelenjak Plin d.o.o. posluju stabilno. U Tvrtci Zelenjak 
d.o.o. u tijeku je sanacija odlagališta Medvedov jarek te priprema za uvođenje 
čipiranja kanti i novog režima skupljanja otpada i obračuna količine otpada u 2018. 
godini.  

 

Proračunski korisnik - Dječji vrtić ''Jaglac'': 

Podmireni su svi računi prema DV Jaglac te vrtić stabilno posluje. Vrtić je popunjen 
bez mogućnosti novog prijema djece s liste čekanja. 

 

      Udruge :  

Održan je sastanak sa Udrugama, te dogovorena koordinacija Udruga za 
manifestacije.  

Općinski načelnik: 
Robert Šplajt                            


