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 2017. – 30. lipnja 2017. 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
-

-

-

izvršena primopredaja dokumentacije vezane uz izgradnju školske sportske dvorane te
potpisan sporazum sa Krapinsko-zagorskom županijom kojim se ista obvezala preuzeti
investiciju i osigurati potrebna sredstva za završetak dvorane
ugovorena izrada projektne dokumentacije, (glavni projekt) i poduzimane potrebne radnje
oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za realizaciju projekta izgradnje dječjeg vrtića u
Đurmancu
u cijelom razdoblju vršeni su radovi na priključcima na javni vodoopskrbni sustav u
naseljima Prigorje, Putkovec i Goričanovec, u ožujku započeli radovi na izgradnji
vodoopskrbne mreže u naselju Ravninsko i Zagorska Koprivnica u vrijednosti od 2,8 mil.
kuna te nastavljeni radovi na izgradnji mreže u zaselku Guntneri u naselju Hromec, čija
vrijednost iznosi 1,2 mil kuna
odrađene su potrebne radnje vezano za izradu projektne dokumentacije i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz L 22010
(Ravninsko-Zag. Koprivnica) te izvedbu križanja državne ceste D 1 i L 22001 u Gornjem
Maclju
ugovoreni radovi asfaltiranja i modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine
Đurmanec u vrijednosti od 625.000,00 kuna
izvršeni radovi na uređenju preostalog dijela korita Maceljčice na ulazu u Donji Macelj
započele pripremne radnje oko rekonstrukcije kružnog toka i državne ceste D-207
Đurmanec-Lupinjak

-

-

sklopljen Ugovor o isporuci kamenog materijala za potrebe Općine Đurmanec u 2017.
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 plastičnih i betonskih cijevi za potrebe Općine Đurmanec
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
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
ugovoreni i izvršeni radovi na proširenju i modernizaciji javne rasvjete u naselju
Goričanovec
izvršeni radovi na zamjeni postojećih svjetiljki novim LED štednim svjetiljkama na cijeloj
trasi od Đurmanca do Hromca uz D-207 te cijeli centar Đurmanca
nabavljena urbana oprema za uređenje javnih površina - 3 kompleta dječjih igrala i sprava
te tri autobusne kućice-nadstrešnice
proveden postupak javne nabave za povoljniju nabavu usluge opskrbe električnom
energijom – sa RWE Energija d.o.o. sklopljen godišnji ugovor
u svibnju započeli radovi sanacije klizišta u naselju Hrčki u Đurmancu, kojima je investitor
Autocesta Zagreb-Macelj
izgrađeno 14 novih dvostrukih okvira na novom dijelu groblja u Đurmancu.

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
•
temeljem provedenog javnog natječaja udrugama s našeg područja i ostalim udrugama koje
su prijavile projekte od interesa i značaja za općinu Đurmanec odobrena su financijska sredstva
za njihov redovan rad kao i za kapitalna ulaganja
• 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.
• Općina uključena u redovan rad LAG-a „Zagorski bregi“
• zajedno sa Općinom Petrovsko osnovana zajednička služba komunalnog redarstva, zaposlen
komunalni redar na pola radnog vremena – svaki drugi tjedan uredovno vrijeme u Općini
Đurmanec
• sufinanciraju se troškovi kredita za kupnju poslovnog prostora GDCK Krapina

• nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama (smanjen broj
korisnika)
• u suradnji sa GDCK Krapina provođeni redovni programi
• Općina i dalje odobrava jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
• po zaprimljenim zahtjevima odobrene su socijalne pomoći ( jednokratne novčane pomoći i
troškovi stanovanja)
• Općina financijski prati programe OŠ i pomaže u realizaciji istih
• nastavilo se sa sufinanciranjem daljnjeg uređenja dječjih i nogometnih igrališta na području
Općine, (Goričanovec, Donji Macelj – Smiljanova graba, Gornja Podbrezovica).
• dalje se podržava i sufinancira rad KUD-a Đurmanec
• prigodnim programima obilježen Dan Općine, župe i škole
• ugovorene savjetodavne usluge radi pripreme i prijave projekta „Uređenje Mjesnog groblja u
Đurmancu“ na Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
• Općina sudjelovala u organizaciji fašničke povorke povodom Fašnika
• tijekom proljeća organizirane javne sjednica Vijeća Mjesnih odbora
• u svibnju provedeni lokalni izbori
• prigodnim programima obilježena proslava Dana državnosti.
S poštovanjem
OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dip.oec.

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. srpnja 2016. – 31. prosinca 2016. 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.
2. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-

provođene potrebne radnje u pogledu izrade projektne dokumentacije i rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa za realizaciju projekta izgradnje dječjeg vrtića u Đurmancu,

-

provođene su daljnje radnje oko sređivanja imovinsko – pravnih odnosa vezano za otkup
dijela zemljišta za realizaciju projekta izgradnje prometnice koja bi omogućila bolju
povezanost Mjesnog groblja sa glavnom prometnicom, (prvenstveno rješavanje odnosa sa
DUUDI-jem vezano za ustupanje dvije čestice u vlasništvu RH),

-

završeni su svi radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava u naseljima Prigorje, Putkovec
i Goričanovec, (ugrađeni redukcijski ventili te dio sekundarne mreže), nakon čega se
započelo sa priključenjem domaćinstava na javnu vodoopskrbnu mrežu,

-

započeli radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže za naselja Ravninsko i Zagorska
Koprivnica, kao i izgradnji vodoopskrbne mreže za zaselak Guntneri u naselju Hromec,

-

izrađena projektna dokumnetacija i ishođena većina posebnih uvjeta potrebnih za
ishođenje lokacijske dozvole za izvedbu križanja državne ceste D 1 i L 22001 u Gornjem
Maclju,

- izrađen projektni zadatak za rekonstrukciju državne ceste D-207

- izvršene pripremne radnje sa investitorom AZM i razriješeni imovinsko-pravni odnosi u
pogledu izvođenja radova na sanaciji klizišta u naselju Hrčki u Đurmancu

-

ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC2 Gornja
Podbrezovica te predana prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU
fondova,
nabavljena su nova rasvjetna tijela za javnu rasvjetu i to LED svjetiljke od 50W te je
izvršena zamjena starih svjetiljki u centru Đurmancu, a također je sklopljen Ugovor za
proširenje javne rasvjete na području Općine Đurmanec, (ugrađeno po cijelom području
općine više od 30 novih rasvjetnih tijela – uz D 207 na Hromcu, u Hlevnici, u Đurmancu),

-

sklopljen ugovor za zimsko čišćenje cesta za sezonu 2016/2017. te nabavljene potrebne
količine soli i šljunka,

-

izvršena sanacija klizišta kod stambenog objekta Prigorje 69 u Prigorju,

-

završeni radovi na novom asfaltiranju i presvlačenju nerazvrstanih cesta na području
općine Đurmanec (Hlevnica, Jezerišće, Zagorska Koprivnica, Gornji macelj, Putkovec,
Prigorje),

-

- nastavljeno sa uređenjem prostorija u zgradi stare školske kuhinje u Đurmancu, za potrebe
korištenja Udruga,
- u suradnji sa mjesnim odborima realizirane male komunalne akcije po zahtjevima
mještana,
- postavljeno 5 komada novih nadstrešnica na autobusnim stajalištima,
- izvršen jesenski otkos vezano za održavanje i košnju površina uz nerazvrstane ceste na
području Općine,
- izvršen jesenski tretman obvezne preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na
području Općine Đurmanec,
- na posljednjem Vijeću donesene II. Ciljane izmjene i dopune PPUO Đurmanec.
2. DRUŠTVENO PODRUČJE
• objavljen natječaj početkom školske godine te odobreno 15 učeničkih stipendija i 20
studenskih stipendija, nastavljeno sa sufinanciranjem prijevoza učenika u autobusnom i
željezničkom prijevozu – osnovnoškolci i srednjoškolci u autobusnom i željezničkom prijevozu,
• sklopljen novi ugovor o održavanju programa predškole te nastavljeno sa izvršavanjem
obveza prema programu predškolskog odgoja i obrazovanja - nabava 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,
•
temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi OPG-ima s našeg
područja koje su prijavile projekte od interesa i značaja za općinu Đurmanec odobrena su
financijska sredstva,

• 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 uključena u redovan rad LAG-a „Zagorski bregi“,
• nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama (smanjen broj
korisnika),
•

u Općini i dalje djeluje zajednički poljar – utorkom uredovno vrijeme

•

sufinanciraju se troškovi kredita za kupnju poslovnog prostora GDCK Krapina

•

Općina i dalje odobrava jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu

•
po zaprimljenim zahtjevima odobrene su socijalne pomoći (jednokratne novčane pomoći i
troškovi stanovanja)
•

Općina financijski prati programe OŠ i pomaže u realizaciji istih

• nastavilo se sa uređenjem dječjih i nogometnih igrališta na području općine (Donji Macelj –
Smiljanova graba – asfaltirano igralište)
•

dalje se podržava i sufinancira rad KUD-a Đurmanec

• zaposlene svije osobe na stručno osposobljavanje na godinu dana u Upravni odjel Općine
Đurmanec
•

donesene potrebne odluke o formiranju zajedničke službe komunalnog redarstva.
S poštovanjem
Damir Belošević, dip.oec.

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 2016. – 30. lipnja 2016. 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.
3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-

-

-

radovi 6. etape izgradnje dvorane završili u lipnju 2016. godine, u vrijednosti od cca
620.000,00 kuna
pokrenute potrebne radnje u pogledu izrade projektne dokumentacije i rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa za realizaciju projekta izgradnje dječjeg vrtića u Đurmancu
provođene su potrebne radnje oko sređivanja imovinsko – pravnih odnosa vezano za
otkup dijela zemljišta za realizaciju projekta izgradnje prometnice koja bi omogućila bolju
povezanost groblja sa glavnom prometnicom
završeni su 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, radovi na izgradnji c.s. Goričanovec, ishođena je
izmjena i dopuna građevinske dozvole, te je za završetak projekta potrebno još ugraditi
redukcijske ventile, nakon čega će se moći pristupiti tehničkom pregledu.
ishođene su građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbne mreže za naselja Ravninsko i
Zagorska Koprivnica i za izgradnju vodoopskrbne mreže za zaselak Guntneri u naselju
Hromec
odrađuju se potrebne radnje vezano za izradu projektne dokumentacije i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz Ž 2096 (3

-

-

dionice nogostupa na potezu od Đurmanca do Putkovca) i L 22010 (Ravninsko-Zag.
Koprivnica) te izvedbu križanja državne ceste D 1 i L 22001 u Gornjem Maclju
predan zahtjev za dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste
NC2 Gornja Podbrezovica
sklopljen Ugovor o isporuci kamenog materijala za potrebe Općine Đurmanec u 2016.
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
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
nastavljeno sa uređenjem prostorija u Zadružnom domu Hromec u suradnji sa M. O.
Hromec
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
proveden postupak javne nabave za povoljniju nabavu usluge opskrbe električnom
energijom – sa RWE Energija d.o.o. sklopljen godišnji ugovor
ugovorena izrada 6 kom nadstrešnica za autobusna stajališta
provođene potrebne radnje na definiranju izmjena i dopuna PPUO Đurmanec

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
•
temeljem provedenog javnog natječaja udrugama s našeg područja i ostalim udrugama koje
su prijavile projekte od interesa i značaja za općinu Đurmanec odobrena su financijska sredstva
• 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 9 radnika koji na području općine provode manje komunalne akcije čišćenja,
održavanja javnih zelenih površina i sličnih poslova.
• Općina uključena u redovan rad LAG-a „Zagorski bregi“
• nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama (smanjen broj
korisnika)
•
u suradnji sa GDCK Krapina zaposlene dvije osobe u programu javnog rada za pomoć
starijim osobama

• u Općini djeluje zajednički poljar – utorkom uredovno vrijeme
• sufinanciraju se troškovi kredita za kupnju poslovnog prostora GDCK Krapina
• Općina i dalje odobrava jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
• po zaprimljenim zahtjevima odobrene su socijalne pomoći ( jednokratne novčane pomoći i
troškovi stanovanja)
• Općina financijski prati programe OŠ i pomaže u realizaciji istih
• nastavilo se sa uređenjem dječjih i nogometnih igrališta na području Općine, (Goričanovec –
završeni pripremni radovi pred asfaltiranje, Donji Macelj – Smiljanova graba – u tijeku radovi na
uređenju podloge).
• dalje se podržava i sufinancira rad KUD-a Đurmanec
• prigodnim programima obilježena manifestacija „Dani Željka Pavića“ i organizirana proslava
Dana državnosti

S poštovanjem
Damir Belošević, dip.oec.

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. srpnja 2015. – 31. prosinca 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.
4. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-

ugovoreni radovi na izgradnji 6. etape školske dvorane, u vrijednosti od 625.000,00 kuna
s PDV-om, ( građevinski radovi na uređenju spojnog hodnika između dvorane i škole,
započeli krajem lipnja, nisu završeni do kraja prosinca),
- 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,
- na svojoj zadnjoj sjednici Vijeće donijelo odluku o kupnji navedenog zemljišta, potpisan
predugovor i ispaćen dio sredstava prodavatelju,
- završeni 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 bilo još izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije za
završetak projekta i zatražiti izmjenu i dopunu građevinske dozvole, nakon čega će se
moći završiti projekt u cijelosti,
- izrađena projektna dokumentacija, ishođena je potvrda na Glavni projekt za izgradnju
vodoopskrbne mreže za naselja Ravninsko i Zagorska Koprivnica i za izgradnju
vodoopskrbne mreže za zaselak Guntneri u naselju Hromec te se čeka prijava prema
Hrvatskim vodama i EU fondovima,

-

-

-

-

započelo se sa izradom projektne dokumentacije 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 kako bi se u suradnji sa Hrvatskim cestama pristupilo realizaciji projekta
ugovoreno izvođenje radova na održavanju i košnji površina uz nerazvrstane ceste na
području Općine – izvršena tri otkosa tijekom sezone,
ugovorena provedba obvezne preventivne sustavne deratizacije domaćinstava na području
Općine Đurmanec – izvršen jesenski tretman
završena sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u zaselku Bukeški u Putkovcu
završeno uređenje prostorija u Zadružnom domu Hromec u suradnji sa M. O. Hromec,
dana 6. studenoga 2015. godine iste su svečano otvorene,
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
nastavilo se sa geodetskim snimanjem i izradom geodetskih elaborata izvedenog stanja za
nerazvrstane cesta na području Općine Đurmanec, sukladno odlukama Općinskog vijeća
ugovorena izrada nadstrešnica za autobusna stajališta
nabavljena su nova rasvjetna tijela za javnu rasvjetu te je sklopljen Ugovor za proširenje
javne rasvjete na području Općine Đurmanec, (ugrađeno po cijelom području općine više
od 30 rasvjetnih tijela)
na terenu izvršen popis svih grobnih mjesta, provedeno je ažuriranje podataka na Mjesnom
groblju, nabavljen novi program za evidenciju
izgrađeni novi nadgrobni okviri na prvom polju na novom dijelu groblja, (12 dvostrukih
nadgrobnih okvira),
sklopljen Ugovor i izvršeni radovi modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na
području općine Đurmanec,
završeni su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta oštećenih klizištem na području Općine
Đurmanec, (Bukeški, Purgeri, Plošeki, Krušlini),
sklopljen Ugovor o obavljanju usluga čišćenja snijega i zimskog održavanja nerazvrstanih
cesta i ostalih javnih površina na području općine Đurmanec – zimska služba redovno
obavljala poslove čišćenja cesta i javnih površina,
izvršeni radovi na uređenju nogostupa u zaselku Škrleci u Đurmancu
ugovorena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste NC2 „Gornja
Podbrezovica – Sambolički – Lepaji“ – projekt za kandidaturu na EU fondove.

2. DRUŠTVENO PODRUČJE
• Odobrene su učeničke i studentske stipendije za novu školsku godinu, 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 5 radnika koji su na području općine provodili manje komunalne akcije
čišćenja, održavanja javnih zelenih površina i sličnih poslova.
• Općina je aktivno sudjelovala u radu LAG-a „Zeleni Bregi“ sa drugim JLS,
• nastavljeno sa sufinanciranjem rada humanitarnih i sportskih udruga
• nastavljeno sa sufinanciranjem programa Pomoć u kući starijim osobama, (zbog strožih
kriterija smanjen broj korisnika)
• u Općini djeluje zajednički poljoprivredni redar - poljar – utorkom uredovno vrijeme
•
Odlukom Vijeća pokrenuta procedura kupnje zemljišta za uređenje pristupne ceste prema
groblju
• Općina i dalje odobravala jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
• sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi korisnicima rješavani zahtjevi 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
• početkom srpnja učenicima osmih razreda (četiri učenika i dvije učenice koji su tijekom svih
osam razreda postigli odličan uspjeh) dodijeljene prigodne nagrade ,
• dana 16. i 23. srpnja, u sklopu programa rada Ljetnog kampa djece i mladih kojeg organizira
Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata „BARUN“, dvije grupe sa cca 50-ak djece
i mladih te predstavnici Udruge su posjetili Đurmanec, gdje su odali počast kod spomen obilježja
poginulom branitelju Željku Paviću-Kalcu – prvom poginulom Tigru.
• dana 25. srpnja svečano obilježena 24. godišnjica pogibije prvog poginulog zagorskog
branitelja Tigra Željka Pavić-Kalca, koja je obilježena svečanom svetom misom, polaganjem
svijeća na groblju, mimohodom i paljenjem svijeća kod spomenika,
• početkom listopada 2015. godine odigrana je završnica Malonogometne lige Općine Đurmanec
2015, u kojoj je ove godine sudjelovalo 10 ekipa,
• temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava dodijeljene potpore za ulaganja u poljoprivredi
OPG-ima na području općine Đurmanec u 2015. godini,
• provedena javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Đurmanec,
• sa Ustanovom „Pučko otvoreno učilište Krapina“ iz Krapine ugovorena organizacija tečaja
„Održive uporabe pesticidima“, u kojem su svi zainteresirani poljoprivrednici koji u svom radu
koriste pesticide, mogli završiti osnovni modul izobrazbe za sigurno rukovanje i primjenu
sredstava za zaštitu bilja.

S poštovanjem
Damir Belošević, dip.oec.

