REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ĐURMANEC
PREDMET: Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Đurmanec za razdoblje
od 01. siječnja 2015. – 30. lipnja 2015. g.
Poštovani,
U izvješću su navedene najznačajnije aktivnosti koje sam proveo sa suradnicima i
službenicima Upravnog odjela u navedenom razdoblju kao rezultat kratkoročnih i dugoročnih
planova razvoja Općine Đurmanec.
1. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-

-

-

radovi 5. etape izgradnje dvorane završili u travnju 2015. godine, u vrijednosti od
2.026.000,00 kuna
ugovoreni radovi na izgradnji 6. etape školske dvorane, u vrijednosti od 625.000,00 kuna
s PDV-om, (isti započeli krajem lipnja, još uvijek su u tijeku – građevinski radovi na
uređenju spojnog hodnika između dvorane i škole)
izvršeni radovi na sanaciji krovišta mrtvačnice na mjesnom groblju u Đurmancu
vezano za projekt uređenja i proširenja groblja, izvršeni su geodetski radovi, započeli
pregovori oko sređivanja imovinsko – pravnih odnosa vezano za otkup dijela zemljišta za
realizaciju projekta izgradnje prometnice koja bi omogućila bolju povezanost groblja sa
glavnom prometnicom
nastavljeni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava u naseljima Prigorje, Putkovec i
Goričanovec, što se tiče dovršetka izgradnje magistralne i opskrbne mreže, zatim radovi
na izgradnji vodospreme Putkovec, započeti su radovi na izgradnji c.s. Goričanovec,
međutim potrebno je još izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije za završetak
projekta i zatražiti izmjene i dopune građevinske dozvole, nakon čega će se moći završiti
projekt u cijelosti
izrađena projektna dokumentacija, započelo se sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa,
radi ishođenja dozvola za izgradnju vodoopskrbne mreže za naselja Ravninsko i Zagorska
Koprivnica i za izgradnju vodoopskrbne mreže za zaselak Guntneri u naselju Hromec

-

-

započelo se sa izradom projektne dokumentacije i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa
za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz Ž 2096 i L 22010 te izvedbu križanja
državne ceste D 1 i L 22001 u Gornjem Maclju
sklopljen Ugovor o isporuci kamenog materijala za potrebe Općine Đurmanec u 2015.
godini koji se koristi za potrebe mjesnih odbora za male komunalne akcije
sklopljen ugovor za usluge rada stroja za izvođenje zemljanih radova te usluga prijevoza
kamionom
ugovorena nabava i isporuka betonskih cijevi za potrebe Općine Đurmanec
sklopljen ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja – ukop i ispraćaj
pokojnika te održavanje mrtvačnice
ugovoreno izvođenje radova na održavanju i košnji površina uz nerazvrstane ceste na
području Općine – izvršen proljetni otkos
ugovorena provedba obvezne preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na području
Općine Đurmanec – izvršen proljetni tretman
izvršena sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u zaselku Bukeški u Putkovcu
nastavljeno uređenje prostorija u Zadružnom domu Hromec u suradnji sa M. O. Hromec
nastavljeno sa sufinanciranjem u programima provođenja mjera energetske učinkovitosti
na stambenim objektima fizičkih osoba kao i izgradnje solarnih kolektora
u suradnji sa mjesnim odborima realizirane male komunalne akcije po zahtjevima
mještana
sa Veterinarskom stanicom Krapina sklopljen Ugovor o obavljanju higijeničarske službe
sa komunalnim poduzećem sklopljen Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina na području općina Đurmanec – redovno održavanje i košnja
groblja i javnih zelenih površina
nastavilo se sa geodetskim snimanjem i izradom geodetskih elaborata izvedenog stanja za
nerazvrstane cesta na području Općine Đurmanec, sukladno odlukama Općinskog vijeća
proveden postupak javne nabave za povoljniju nabavu usluge opskrbe električnom
energijom – sa HEP Opskrbom sklopljen godišnji ugovor
ugovorena izrada 5 kom nadstrešnica za autobusna stajališta

2. DRUŠTVENO PODRUČJE
• U srednjem i tercijarnom obrazovanju nastavljeno sa isplatama odobrenih učeničkih
stipendija i studenskih stipendija, nastavljeno sa sufinanciranjem prijevoza učenika u autobusnom
i željezničkom prijevozu – osnovnoškolci i srednjoškolci u autobusnom i željezničkom prijevozu
• Kontinuirano izvršavane obveze prema programu predškolskog odgoja i obrazovanjanabava opreme, financiranje djelatnika male škole, financiranje besplatne prehrane siromašnim
učenicima
• Izvršene zakonske obveze sufinanciranja rada DVD-a i GDCK Krapina prema njihovim
zahtjevima i potrebama
• Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama iz Krapine osigurana financijska podrška
za provođenje poludnevnog boravka korisnika u uređenim prostorima „stare školske kuhinje“,
koje je Općina ustupila Društvu na korištenje
• Općina je u suradnji sa HZZ – om na temelju mjere aktivne politike zapošljavanja u javnim
radovima zaposlila 10 radnika koji na području općine provode manje komunalne akcije čišćenja,
održavanja javnih zelenih površina i sličnih poslova.
• nastavljeno sa radnjama oko uključivanja Općine u zajednički LAG sa drugim JLS - Općina
uključena u LAG „Zagorski bregi“

• nastavljeno sa sufinanciranjem rada humanitarnih i sportskih udruga
• nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama (smanjen broj
korisnika)
• u Općini djeluje zajednički poljar – utorkom uredovno vrijeme
•
Odlukom Vijeća osigurana sredstva za sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog
prostora GDCK Krapina
• Općina i dalje odobrava jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
• temeljem Odluke Vijeća donesen Pravilnik o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi čime su
stvoreni uvjeti za razmatranje zahtjeva za socijalne pomoći u 2015. godini
• Općina financijski prati programe OŠ i pomaže u realizaciji istih
• nastavilo se sa uređenjem dječjih i nogometnih igrališta na području Općine, (Goričanovec,
Donji Macelj – Smiljanova graba).
• dalje se podržava i sufinancira rad KUD-a Đurmanec.
S poštovanjem
Damir Belošević, dip.oec.

