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Gradonačelnik 
Klasa:022-05/16-01/2 
Urbroj: 2186/016-01-15-1 
Lepoglava, 12. svibnja 2016. 

 
 Na temelju odredba članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 37. Statuta Grada Lepoglave  
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada 
Lepoglave Gradskom vijeću podnosi, 
 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. 07. 2015. - 31. 12. 2015. GODINE 
 

1. UVOD 

 
 Kao nositelj izvršne vlasti, gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada Lepoglave 
taksativno definirane odredbama članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 
broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14 – pročišćeni tekst), sve sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje 
prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, 
primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog 
okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na području grada te ostale djelatnosti. 
 Gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom i Statutom utvrđuje i podnosi prijedloge 
općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada Lepoglave kao predstavničko tijelo, izvršava ili osigurava njihovo 
izvršavanje, donosi opće i pojedinačne akte kada to ovlaštenje proizlazi iz zakona, drugih propisa ili općih akata 
Vijeća, predlaže donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i 
rashodima sukladno Zakonu i Statutu, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina grada Lepoglave 
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi zakonom određen iznos te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom 
Grada. 
 Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada i usmjeravanje rada Jedinstvenog upravnog odjela 
Grada Lepoglave odnosno njegovih odsjeka kao unutarnjih ustrojstvenih jedinica za obavljanje pojedinih poslova 
iz samoupravnog djelokruga grada te nadzire njihov rad. Gradonačelnik kao neposredno izabrani nositelj izvršne 
vlasti, predstavlja i zastupa Grad Lepoglavu i isključivi je nositelj izvršne vlasti. 
 U skladu s odredbama članka 37. Statuta Grada Lepoglave, a temeljeno na odredbama članka 35.b 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09 i 150/11), gradonačelnik je u obvezi dva puta godišnje Gradskom vijeću Grada Lepoglave podnijeti 
polugodišnja izvješća o svom radu. 
 
 Ovo izvješće odnosi se na razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. 
 
  S ciljem unapređenja kvalitete života građana Lepoglave, posebno s ciljem poboljšanja komunalne 
infrastrukture, unapređenje i poticanje poljoprivrede i gospodarstva, unapređenje udruga u kulturi, sportu, pomoći 
djeci i mladima i poboljšanju kvalitete životnog prostora, gradonačelnik je u okviru svoje nadležnosti u ovom 
izvještajnom razdoblju utvrđivao prijedloge odluka i drugih akata o kojima je raspravljalo i odlučivalo Gradsko 
vijeće, donosio pojedinačne akte kojima je rješavao o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba te izvršavao donesene akte. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

GRAD LEPOGLAVA 
Antuna Mihanovića 12 

42250 Lepoglava 
tel. 042 770 411, fax 042 770 419 

email : lepoglava@lepoglava.hr 

 

mailto:lepoglava@lepoglava.hr


 

2. ODNOS GRADONAČELNIKA PREMA GRADSKOM VIJEĆU 
 
 U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine održane su ukupno 4 (četiri) sjednice Gradskog 
vijeća, i to: 

- 02. srpnja 2015. godine sa 17 točaka dnevnog reda 
- 15. rujna 2015. godine sa 18 točaka dnevnog reda 
- 17. studenog 2015. godine sa 13 točaka dnevnog reda 
- 21. prosinca 2015. godine sa 28 točaka dnevnog reda 

 
 Gradonačelnik je za sjednice Gradskog vijeća utvrđivao prijedloge općih i drugih akata temeljem 
ovlaštenja koja proizlaze iz odredaba zakona i Statuta Grada, čime se ostvarivala njegova inicijativna uloga. 
 Predloženi akti temeljeni su na obvezama koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o 
proračunu, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o sustavu civilne zaštite, 
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o socijalnoj skrbi te općih akata Grada 
Lepoglave. 
 
 U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je utvrdio prijedloge slijedećih akata koje je proslijedio na 
raspravu i donošenje Gradskom vijeću: 

- Zaključak o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna    
Prostornog plana uređenja grada Lepoglave 

- Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2014. godinu 
- Izvještaj o radu trgovačkog društva Turističko kulturno informativni centar d.o.o. za 2014. godinu 
- Odluka o imenovanju likvidatora Vatrogasne zajednice grada Lepoglave 
- Program rada trgovačkog društva Turističko kulturno informativni centar d.o.o. za 2015. godinu 
- Zaključak o potpisivanju Pisma namjere – Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 

Aglomeracija Lepoglava 
- Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2015. godini 
- Zaključak o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 2616/5 k.o. Lepoglava  
- Rješenje o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor i imenovanje 
- Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. 01. 2014. - 31.12. 

2014. godine 
- Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2014. – 31. 12. 

2014. godine 
- Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2014. godinu 
- Godišnji izvještaj Zajednice športskih udruga Grada Lepoglave za 2014. godinu 
- Program održavanja i uređenja groblja u Lepoglavi, Višnjici i Kamenici za 2015. godinu 
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području 

Grada Lepoglave  
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području grada Lepoglave 
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 

2015. godine 
- Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 
- Odluka o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Lepoglave za 2015. godinu, 
- Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava 

- Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz 
radnog odnosa 

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih  iznosa naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 



 

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 
uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Lepoglava ima 
dionice ili poslovne udjele 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 
2015. godine, siječanj-srpanj 2015. godine, siječanj – kolovoz 2015. 

- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ''Lepoglava'' za pedagošku 2015/2016. godinu 
- Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića ''Lepoglava'' za razdoblje od 01. 01. 2015. do 30.06. 

2015. godine 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Lepoglava“ 
- Godišnje izvješće tvrtke Varkom d.d. za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2014. godine 
- Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva Ivkom d.d. Ivanec za 2014. godinu 
- Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2016. godinu 
- Godišnji plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za 2016. godinu 
- Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2015. godinu 
- Zaključak o očitovanju u sudskom postupku –ostavinski predmet iza pok. Držaić Bare 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – 

rujan 2015. godine i razdoblje siječanj – listopad 2015. godine 
- Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu  
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2015. godinu: 

 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu 

 Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
 Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu 
 Izmjene Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih 

stranaka za 2015. godinu 
 Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. 

godinu 
 Izmjene i dopune Programa potreba u obrazovanju za 2015. godinu iznad 

školskog standarda 
- Proračun Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu 
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine 
- Program javnih potreba Grada Lepoglave za 2016. godinu 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2016. godinu 
 Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i 

političkih stranaka za 2016. godinu 
 Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu 
 Program potreba u obrazovanju za 2016. godinu iznad školskog standarda 
 Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Lepoglave za 2016. 

godinu 
 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu 
- Program suradnje na zajedničkim projektima za 2016. godinu 
- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina  u vlasništvu Grada Lepoglave s 

prijedlogom natječaja 
- Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u  

vlasništvu Grada Lepoglave 
- Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području grada Lepoglave 
- Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2016. godinu 
- Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine  - prijatelji djece 
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2015. godinu       
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2016. godinu 



 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 
vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Lepoglave 
- Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave 
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave 
- Odluka o osnivanju savjeta za razvoj civilnog društva Grada Lepoglave   
- Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Lepoglave 
- Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Lepoglave 
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području 

Grada Lepoglave 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Lepoglava“ 
- Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Lepoglave za sklapanje Ugovora o otvaranju i 

vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – 

studeni 2015. godine 
 
 

3. POJEDINAČNI AKTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA 

IZVRŠNE VLASTI 
 
 U izvještajnom razdoblju, u okviru svoje nadležnosti, gradonačelnik je donosio pojedinačna rješenja, 
odluke i zaključke, kojima je rješavano o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 
 
 Gradonačelnik je donosio odluke u upravnom i neupravnom postupku, osobito odluke temeljem 
ovlaštenja iz odluke prema Zakonu o javnoj nabavi, odluke temeljem ovlaštenja iz područja službeničkih odnosa, 
iz područja socijalne skrbi, rješenja o korištenju javnih površina, rješenja o produljenju radnog vremena 
ugostiteljskih objekata na području Grada Lepoglave, odluke iz područja financiranja organizacija civilnoga 
društva te sklapao ugovore. 

 
 

4. KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
 
 Program održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju ostvarivao se prema 
planiranom opsegu i osiguranim financijskim sredstvima, odnosno sukladno Programu održavanja komunalne 
infrastrukture, kojeg je po prijedlogu gradonačelnika usvojilo Gradskog vijeće, a odnosi se na obavljanje 
djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina, održavanje javne rasvjete, zimsko čišćenje, održavanje 
nerazvrstanih cesta i održavanje vodnih građevina  za javnu odvodnju oborinskih otpadnih voda. 
 Gradnja i izrada projektno-tehničke dokumentacije odvija se prema Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, te je u ovom izvještajnom razdoblju izrađena odgovarajuća projektna 
dokumentacija za pojedine zahvate u prostoru, a za one zahvate za koje je prema Zakonu o prostornom uređenju 
i Zakonu o gradnji, potreban akt za građenje, predani su zahtjevi za izdavanje istih odnosno ishođeni isti. 
 Od značajnijih kapitalnih investicija i projekata u izvještajnom razdoblju ističu se osobito slijedeće: 

 

 4.1. NERAZVRSTENE CESTE 
 
- tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni su radovi modernizacije i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 
prema Ugovoru broj BN C-1/15, sklopljenom s odabranim izvođačem radova obrt Niskogradnja Huđek iz 
Petrijanca, a kojim radovima su obuhvaćene dionice na području Mjesnog odbora Lepoglava i to dionica: 
Repikovec-Sestranec; i na području Mjesnog odbora Lepoglavska Ves dionica 1: Čret-Vorovčak-Gorno 1. dio i 
dionica 2. Borje-nastavak Svečeva hosta. 
 Radovi su u cijelosti izvedeni u izvještajnom razdoblju i realizirani su u iznosu od 427.409,65 kuna. 
Za realizaciju predmetnog kapitalnog projekta, Gradu su temeljem Ugovora o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći 
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu 



 

(projekt: Gospodarska i socijalna revitalizacija grada Lepoglave kroz modernizaciju cestovne infrastrukture) od 
strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odobrena sredstva pomoći u iznosu od 90.000,00 kuna. 
 
U razvojnom smislu predmetna investicija doprinijela je razvoju komunalnog gospodarstva i komunalnog 
standarda u cilju podizanja kvalitete življenja naših građana. 
 

 4.2. JAVNE POVRŠINE 
 
 4.2.1. Vulišinec - Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste 
 

- u izvještajnom razdoblju završen je kapitalni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u 
naselju Vulišinec, kojim je obuhvaćena izgradnja 342,00 m2 ceste s oborinskom i sanitarnom kanalizacijom, a 
vrijednost cijele investicije iznosi 1.079.122,53 kuna. 
Za predmetnu kapitalnu investiciju Gradu su dodijeljena sredstva pomoći u visini od 400.000,00 kuna od strane  
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem Ugovora o sufinanciranju broj: 06-F-I-
0313/15-05 od 2. listopada 2015. godine, a po prijavi prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“. 

 
 4.2.2. Donja Višnjica – izvedbeni projekt izgradnje sanitarne kanalizacije uz ŽC 2056 (dionica 
 Donja Višnjica – Zlogonje – sv. Florijan) i ŽC 2057 (dionica Donja Višnjica – Sutinsko) 
 
- završen izvedbeni projekt izgradnje sanitarne kanalizacije uz ŽC 2056 (dionica Donja Višnjica – 
Zlogonje – sv. Florijan) i ŽC 2057 (dionica Donja Višnjica – Sutinsko), čije su stečeni uvjeti za građevinski zahvat 
u prostoru – izgradnja nogostupa, oborinske odvodnje i sanitarne kanalizacije na predmetnim dionicama. 
Nositelj investicije bila bi Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, a Grad sudjeluje u sufinanciranju 
radova sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i zajedničkom sporazumu 
 

 
 4.2.3. Donja Višnjica – izrada projektne dokumentacije uređenja trga kod crkve i vatrogasnog 
 doma 
 
- u ranijem izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor o projektiranju izrade glavnog i izvedbenog 
građevinsko prometnog projekta s troškovnikom kojim bi se riješilo pitanje građevinsko prometnog rješenja 
raskrižja predvidivo rotorom s uređenjem svih privoza javnih cesta i prilaza, parkirališni prostor, oborinska 
odvodnja i javna rasvjeta na čkbr. 4869, 4901 i 4904 k.o. Donja Višnjica. U ovom izvještajnom razdoblju izrađeno 
je idejno rješenje zahvata u prostoru te su pribavljeni posebni uvjeti od javnopravnih tijela kao podloge za izradu 
glavnog projekta 

 
 

 4.2.4. poboljšanje komunalne infrastrukture na području Grada 
 
- zahvaljujući dugogodišnjoj korektnoj suradnji Grada Lepoglave i Županijske uprave za ceste 
Varaždinske županije, izvršena je rekonstrukcija županijske prometnice L 25199 Ž2102-Braće Radića, a na 
županijskoj cesti na relaciji Gornja Višnjica – Bednjica postavljeno je oko 500 metara novog asfaltnog sloja, čime 
su sanirana brojna oštećenja na navedenim prometnicama i osigurana bolja kvaliteta prometovanja  
 

 



 

 

     4.3. UREĐENJE AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA 

 

- nakon što je Grad Lepoglava u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije uredio 
dva nova autobusna ugibališta u Gornjoj Višnjici i Zlogonju sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu 
d.o.o. Varaždin, sklopljen je Ugovor o postavljanju nadstrešnica na autobusna stajališta na području grada 
Lepoglave te su postavljene nadstrešnice na tim dvama novim autobusnim ugibalištima. 

 

 
 

 

 4.4. JAVNA RASVJETA 
 

 Temeljem Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja provedbe 
projekta energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete „Javna rasvjeta naselja Zlogonje“ (Klasa:310-
34/15-03/150, Urbroj:563-02-2/251-15-2 od 16.3.2015. godine), između  Grada Lepoglave i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, sklopljen je dana 24. studenog 2015. godine Ugovor o neposrednom 
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe projekta energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete 
''Javna rasvjeta dijela naselja Zlogonje'' davanjem sredstava pomoći, temeljem kojega se Fond obvezao kod 
realizacije projekta sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu do 62.668,68 kuna što predstavlja 55,23% 
opravdanih troškova investicije dok se Grad  obvezao osigurati preostala sredstva za realizaciju projekta ukupne 
vrijednosti 119.062,50 kuna.  
 Temeljem provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju javne rasvjete u naselju 
Zlogonje u proteklom izvještajnom razdoblju sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem 
Hranić – DDV d.o.o. Ivanec, vrijednosti ugovora 109.062,50  kuna i ugovor o nadzoru nad izvođenjem 
elektrotehničkih radova sa tvrtkom Tesla d.o.o. Klenovnik za iznos od 6.875,00 kuna te ugovor o nadzoru nad 
izvođenjem stručnog građevinskog nadzora povjeren je tvrtki IPC-inženjering d.o.o. Ivanec za iznos od 3.125,00 
kuna.  
 U promatranom izvještajnom razdoblju predmetni projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske 
rasvjete  naselja Zlogonje u cijelosti je završen, te je za izgrađene građevine infrastrukturne namjene izdana  
Uporabna dozvola od 16.10.2015. godine. 

 
 Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju 
izrade projektne dokumentacije za projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, između Grada 
Lepoglave i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je dana 28. rujna 2015. godine Ugovor o 
neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt energetski 
učinkovite i ekološke javne rasvjete ''Javna rasvjeta Grada Lepoglave – modernizacija uporabive građevine'' i 
''Javna rasvjeta Grada Lepoglave – odvojak Trakošćanske ulice'' davanjem sredstava pomoći prema kojemu se 
Fond obvezao za predmetnu namjenu sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu od 34.351,99 kuna što 
predstavlja 60% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije dok se Grad Lepoglava obvezao osigurati 
preostala sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije  u iznosu od 57.253,31 kunu. 
 Predmetna projektna dokumentacija izrađena po tvrtki Tesla d.o.o. izrađena je u izvještajnom razdoblja 
te dostavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa ostalom dokumentacijom i izvješćem o 
namjenskom utrošku sredstava. 

 



 

 Gradonačelnik Grada Lepoglave je dana 27. listopada 2015. godine, sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost sklopio dana 27. listopada 2015. godine Ugovor o neposrednom sufinanciranju provedbe 
projekta energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete ''Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta 
na području Grada Lepoglave'' davanjem sredstava pomoći,  temeljem Odluke o odabiru korisnika sredstava 
Fonda radi neposrednog sufinanciranja provedbe projekta energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske 
rasvjete „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Lepoglave“. Predmetnim ugovorom 
Fond se obvezao pri realizaciji navedenog projekta sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu do 751.334,04 
kuna, što predstavlja 60% opravdanih troškova investicije dok se Grad obvezao osigurati prestala sredstva za 
realizaciju projekta ukupne vrijednosti 1.266.993,05 kuna. Projekt je u cijelosti uspješno realiziran. 

 
 

-  
 

-  u okviru proširenja javne rasvjete po mjesnim odborima, na području Mjesnog odbora Gornja Višnjica te 

mjesnih odbora Lepoglava i Ves postavljena su nova tijela javne rasvjete 

  

 
 

 



 

4.5. ODVODNJA  
 

 Pročistač otpadnih voda u Kamenici 
 
 Projekt pročistača otpadnih voda u Kamenici službeno je započeo dana 06. kolovoza 2014. godine 
sklapanjem Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 - poboljšanje i razvoj ruralne 
infrastrukture s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos potpore iz IPARD 
programa iznosi 100% opravdanih troškova ulaganja, odnosno Grad Lepoglava je ostvario pravo na povrat 
uloženih sredstava po uspješnoj realizaciji predmetnog projekta. 
 Nakon što je sklopljen Ugovor o izvođenju radova broj JN C-6/14 između Grada Lepoglave kao 
Naručitelja i Proton d.o.o. Gornji Kneginec (vodeći član zajednice ponuditelja) i Vodogradnje d.o.o. Varaždin (član 
zajednice ponuditelja) kao Izvoditelja, od 08.08.2014. godine, na iznos od 793.586,75 kuna bez PDV-a, i nakon 
što su izvedeni svi ugovoreni građevinski i monterski radovi na tipskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 
naselja Kamenica, ishođena je uporabna dozvola i provedena kontrola izvršenja ugovora o dodjeli sredstava od 
strane ovlaštenih predstavnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
 Dana 15. listopada 2105. godine sa tvrtkom Varkom d.d. Varaždin sklopljen je Sporazum kojim je Grad 
Lepoglava povjerio tvrtki Varkom d.d. kao javnom isporučitelju vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje 
sukladno Zakonu o vodama, upravljanje građevinom za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sustava 
Kamenica. 
 

             
 

 izgradnja separatnog sustava odvodnje – Lepoglava, faza V 
 

 Tijekom mjeseca listopada 2015. godine privedena je kraju V. faza projekta izgradnje sustava za 
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Lepoglave, kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijske mreže 
za dio centra Lepoglave te za naselja Očuru, Muričevec i Šumec. Nositelj projekta je Varkom d.d. , a Grad 
sudjeluje u sufinanciranju projekta izgradnje s 10% vrijednosti radova, prema Ugovoru o sufinanciranju broj 36/14 
od 1.4.2014. godine. Paralelno uz izgradnju kanalizacijske mreže pristupilo se i izgradnji spojnih cjevovoda 
kanalizacijskih priključaka za buduće priključenje korisnika u naseljima Očura i Muričevec te Šumec vrijednosti 
84.485,25 kuna. 
 

 
 

                                                                



 

 

4.6. IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE  
 

 Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava 
 

U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je na temelju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava (u nastavku: Izmjene i dopune UPU-a dijela naselja 
Lepoglava) i Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava izrađenog po 
Urbanistica d.o.o. Zagreb, utvrdio konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 
Lepoglava te ga uputio na donošenje Gradskom vijeću. 
Odluku o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava, Gradsko vijeće je 
prihvatilo na 19. sjednici održanoj 15. rujna 2015. godine.  
 

 III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja naselja Lepoglava 

 

Gradonačelnik je na temelju odredbe članka 85. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/12), 
izvijestio Gradsko vijeće Grada Lepoglave o zaključku stručne analize zaprimljene inicijative javnopravnog tijela 
Plinacro d.o.o. za pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave, a koji se 
odnosi na ugradnju u Plan trase magistralnog plinovoda Lepoglava-Đurmanec DN 250/50 te predložio donošenje 
Zaključka o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja grada Lepoglave. Predmetni Zaključak prihvaćen je od strane Gradskog vijeća na 18. sjednici 
održanoj dana 02. srpnja 2015. godine, na temelju kojega je Jedinstveni upravni odjel u promatranom 
izvještajnom razdoblju poduzimao aktivnosti vezane uz navedenu inicijativu, sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), i 
Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13). 
 

4.7. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 
 
U suradnji s mjesnim odborima dogovorene su lokacije javnih površina po pojedinim naseljima i postavljeni 
kontejneri (spremnici) za selektivno skupljanje otpada, njih ukupno 63 i to 21 komad kontejnera za papir (plavi) , 
21 komad kontejnera za staklo (zeleni) i 21 komad kontejnera za PET ambalažu (žuti), a koji su nabavljeni uz 
sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 60% vrijednosti komunalne opreme. 
 

4.8. PROGRAM UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 
 
- izrađen je Glavni projekt  (arhitektonski, statika, elektroprojekt i projekt vodovoda i kanalizacije sa svim 
troškovnicima) za građevinu: Društveni dom s pristupnim putem i igralištem u Zlogonju na čkbr. 2973/2, 2974, 
2975, 2979/2, 2983/1 k.o. Donja Višnjica. 
- izrađen je Glavni projekt (arhitektonski, statika, elektroprojekt i projekt vodovoda i kanalizacije sa svim 
troškovnicima) za građevinu: Društveni dom s pristupnim putem i igralištem u Gečkovcu na čkbr. 3191, 3192, 3193 i 
3194 k.o. Lepoglava. 

 
4.9. SPOMEN GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 
 
- uređeno je spomen obilježje u Kamenici, Lepoglavi i Donjoj Višnjici, postavljena je bista za poginulog branitelja 
Dragutina Naglaš te uređena prilazna staza do biste u parku kod pošte u Lepoglavi.   
Sanaciju spomen obilježja sufinanciralo je Ministarstvo branitelja sa sredstvima pomoći u iznosu od 20.000,00 
kuna, prema Ugovoru o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u 
Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. 
 
 



 

4.10. UREĐENJE  GROBLJA 
 

- provodilo se sukladno Programu održavanja i uređenje groblja za 2015. godinu,  kojeg je po prijedlogu uprave 

groblja Ivkom d.d. Ivanec prihvaćen od Gradskog vijeća 

 

5. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
 

 Između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Lepoglave, sklopljen je dana 15. rujna 
2015. godine Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kontejnera za skupljanje 
komunalnog otpada na području Grada Lepoglave. Temeljem navedenog ugovora Fond se obvezao sudjelovati 
sa sredstvima pomoći u iznosu od 65.205,00 kuna, što čini 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti 
predmetne komunalne opreme, a Grad Lepoglava je osigurao preostali iznos investicije. 

      Temeljem Ugovora o nabavi i isporuci kontejnera za selektivno skupljanje otpada kojeg je Grad 
Lepoglava sklopio sa tvrtkom Gradatin d.o.o., u grad Lepoglavu je dopremljeno: 21 kontejner za papir, 21 
kontejner za PET ambalažu i 21 kontejner za staklo, ukupne vrijednosti 108.675,00 kuna. 
  

 
          

Na cjelokupnom području grada Lepoglave uređene 24 su lokacije na kojim se nalaze po jedan kontejner za 
papir, staklo i plastiku, a odvoz selektivnog otpada obavlja tvrtka Ivkom d.d. 
 
Gradonačelnik Grada Lepoglave je u ovom izvještajnom razdoblju utvrdio prijedloge odluka iz područja zaštite 
okoliša i prirode te ih uputio Gradskom vijeću na donošenje i to: 
- Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, temeljem članka 36. stavak 10. Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“ broj 94/13) 
- Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Grada Lepoglave, temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13) 

- Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada 
Lepoglave, temeljem odredbe članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13) 

 
U izvještajnom razdoblju inspektor zaštite okoliša po službenoj dužnosti obavio je inspekcijski nadzor u svezi 
provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštitu okoliša (NN broj 80/13) i Zakona o zaštitu 
zraka (NN br. 130/11),  te je Gradu Lepoglavi naloženo da u reciklažnom dvorištu u krugu trgovačkog društva 
Ivkom d.d. osigura prikupljanje opasnog otpada od građanstva iz kategorije 20 komunalni otpad,  koji nedostatak 
je Grad Lepoglava u ostavljenom roku i otklonio. 

 



 

6. KOMUNALNO REDARSTVO 
 
 U okviru poslova komunalnog redarstva, tijekom ovog izvještajnog razdoblja kontinuirano se postupalo  
na provedbi i nadzoru nad provedbom gradskih akata iz djelokruga komunalnog redara, po službenoj dužnosti, 
kao i po prijavama i zahtjevima mjesnih odbora i građana. Predmetni se uglavnom odnose na problematiku 
održavanja zemljišta uz javne površine, nepropisnog odlaganja otpada, paljenja korova i slično, izrađivani su 
razni dopisi i izvještaji prema državnim i drugim institucijama, koordinirano je sa ovlaštenim geodetom i 
strankama u postupku prilikom geodetskih izmjera na terenu,  izdavana rješenja i prekršajni nalozi i to: 

- 46 naloga za čišćenje parcela -  temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i 
održavanju poljoprivrednih rudina 

- 11 naloga za kante za smeće – temeljem Odluke o komunalnom redu 
- 42  naloga za uređenje naselja - temeljem Odluke o komunalnom redu 
- 16 naloga za zaštitu nerazvrstanih cesta – temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama  
- 2 zahtjeva ministarstvu i inspekciji  
- 1 zahtjev  za prisilnu naplatu - temeljem Odluke o komunalnom redu 
- 12 usmenih upozorenja  na temelju  službenih bilježaka  
- 54  službenih bilješka kod  izlaska na teren te ponovni zapisi kod pregleda terena poslije izdanog 

naloga ili upozorenja. 
- 11 nabava i podjela kućnih brojeva  

 
 U periodu od 01.07.- 31.12. 2016. godine izdavane su razne obavijesti i upozorenja preko medija i 
oglasnih ploča  vezano uz problematiku održavanja nerazvrstanih cesta u rano proljeće (naročito za vrijeme 
poljoprivrednih radova,  oranja, čišćenje granja iz profila cesta, paljenje korova), obavijesti vlasnicima-
posjednicima poljoprivrednog i ostalog zemljišta posebno za čišćenja poljoprivrednih  parcela  od ambrozije,  
košnja trave te opasnost od požara, obavijest vlasnicama kućnih ljubimaca te obavijesti vezano uz zbrinjavanje 
kućnog otpada i postupanje s istim, provođeni su nadzori nad obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova i održavanja groblja i drugo. 
 
 Potrebe službe zahtijevaju sve veću potrebu za komunalnim nadzorima koje proizlaze ne samo iz 
gradskih odluka nego koje su temeljem zakona stavljene u nadležnosti komunalnim redarima, primjerice 
temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji. U ovom izvještajnom razdoblju, postupajući po odredbama Zakona o 
građevinskoj inspekciji, uklonjena je ruševina zgrade na čkbr. 7/ 1. k.o. Kamenica, koja je predstavljala opasnost 
kako za ljude i tako i imovinu. 
 
 Na području Grada provođena je deratizacija, a nastavljeno je zbrinjavanje napuštenih i izguljenih 
životinja, prema Ugovoru zaključenom sa Veterinarskom stanicom Ivanec i Udrugom za zaštitu životinja „Spas“. 
 
 

7. NABAVA 
 

 Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, gradonačelnik je u funkciji odgovorne osobe naručitelja u 
izvještajnom razdoblju donio 3. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Lepoglave za 2015. godinu, objavljenu na 
službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave i Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 68/15. 
 U izvještajnom razdoblju provođeni su postupci nabave bagatelne vrijednosti sukladno Odluci o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/14) i to za robu i usluge 
čija je procijenjena vrijednost bila jednaka ili veća od 70.000,00 kuna (bez PDV-a), a manja od 200.000,00 kuna 
(bez PDV-a) odnosno 500.000,00 kuna za radove, te su sklapani ugovori. 
 Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi, Grad Lepoglava kao javni naručitelj vodi registar ugovora o 
javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji se ažurira najmanje svakih šest mjeseci i objavljuje na internetskim 
stranicama Grada.  
 
  
  



 

8. POSLOVI UPRAVLJANJA PRIHODIMA I RASHODIMA I IMOVINOM 

GRADA 

 
 Proračun Grada Lepoglave za 2015. godinu planiran je sukladno Zakonu o proračunu (''Narodne novine'' 
broj 87/08, 136/12 i 15/15) što podrazumijeva da je struktura Proračuna propisana, a prihodi i izdaci su prikazani 
prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, te prema izvorima 
financiranja. 
 Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, pri čemu se 
odgovornost prije svega odnosi na odgovornost preuzimanja i potvrđivanja obveza, izdavanje naloga za plaćanje 
na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih 
sredstava. 
  Upravljanje financijama bilo je usmjereno na održavanje likvidnosti Grada, izvršavanje ugovornih i 
zakonskih obveza, prije svega prema proračunskim korisnicima; opreznom preuzimanju novih ugovornih obveza, 
ali ujedno se nezaobilazno vodilo računa o održavanju postojećeg standarda komunalnih usluga, razvoju 
komunalne infrastrukture, socijalnoj osjetljivosti, razvoju poljoprivrede te konačno gospodarskom razvoju. 
 U okviru financijskog poslovanja obavljani su poslovi blagajničkog poslovanja, poslovi obračuna i isplata 
plaća za službenike Grada, obračuni naknada, izvršavanje plaćanja, vođenje evidencije ulaznih računa te 
evidentiranje i pohranjivanje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja. 
 Poslovi koji se odnose na naplatu potraživanja s osnova ugovora o sufinanciranju nerazvrstanih cesta, 
komunalne naknade i naknade za uređenje voda te komunalnog doprinosa, provođeni su u okviru vođenja brige o 
naplati prihoda proračuna. U izvještajnom razdoblju pokretani su postupci ovrhe te su izdavana rješenja o ovrsi. 
 Zbog Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(''Narodne novine'' 147/14), Gradu Lepoglavi kao i ostalim jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-
planinskog područja smanjen je udio u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak sa 90% na 60% uz istovremenu 
obvezu vraćanja poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana iz proračuna.  
 Temeljem Zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (''Narodne novine'' broj 147/14, 
stupio na snagu 01.01.2015. godine), Grad Lepoglava kao i druge jedinice lokalne samouprave sa statusom 
brdsko-planinskog područja, u cijelosti ostaje bez poreza na dobit ostvaren na svom području, a koji se isplaćivao 
kao pomoć iz državnog proračuna temeljem Zakona o izvršavanju  državnog proračuna Republike Hrvatske.  
 Nadalje, Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (''Narodne novine'' broj 143/14), povećan 
je neoporezivi dio tj. osnovni osobni odbitak za zaposlene te su promijenjeni porezni razredi . 
 Zbog navedenih zakonskih promjena Grad je u izvještajnom razdoblju ostvario prihod od poreza na 
dohodak za 37% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 
 Unatoč tome, u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, kao niti u ranijem izvještajnom 
razdoblju,  Grad Lepoglava se nije zaduživao, nije davao jamstva niti je imao izdatke po danim jamstvima.  
 U izvještajnom razdoblju u zakonskom roku izrađeni su polugodišnji financijski izvještaji, izvještaj o 
polugodišnjem izvršenju proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine. 
 U postupku obavljanja revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije, od strane Državnog ureda za reviziju, 
Područni ured Varaždin, dostavljeno je izvješće na koje se Gradonačelnik u danom roku očitovao.  
 Na prijedlogu gradonačelnika, donijete su Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2015. 
godinu te Izmjene Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2015. godinu, koji su prihvaćeni od Gradskog 
vijeća i objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave i Službenim vjesniku Varaždinske 
županije broj 63/14.  
 Gradonačelnik je svojim zaključkom od 28. prosinca 2015. godine odobrio preraspodjelu sredstava 
unutar Proračuna za 2015. godinu, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu i Odlukom o izvršavanju 
Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 63/14). 
 Također, u izvještajnom razdoblju gradonačelnik je predložio, a Gradsko vijeće u zakonskom roku 
donijelo Proračun Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcije za razdoblje 2017. - 2018. te Odluku o 
izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu.  
 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), i 
odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i 



 

akata („Narodne novine“ broj 140/09), prijedlozi  navedenih općih akata upućeni su prije donošenja u proceduru 
internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 
 Temeljem zakonske obveze i u zakonom propisanom roku, Ministarstvu financija i Državnom uredu za 
reviziju dostavljen je Proračun Grada Lepoglave za 2016. godinu i Projekcije za slijedeće 2 godine,  Odluka o 
izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2016. godinu te Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 
2015. godinu. 
 
  

9. GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 

 
 Poduzetnička zona Lepoglava 

 
 S ciljem razvoja gospodarstva i poduzetništva na području grada Lepoglave tijekom ovog izvještajnog 
razdoblja gradonačelnik je Gradskom vijeću uputio prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave, temeljem koje je raspisan natječaj za prodaju nekretnina u 
Poduzetničkoj zoni Lepoglava Faza I.  Na taj način su izložene prodaji devet potpuno komunalno uređenih 
parcela i to za gradnju sadržaja gospodarske namjene (proizvodna industrija i zanat).  

 
 

 
 

 
 Značajna prednost za poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Lepoglave je niska prodajna 
cijena komunalno uređenog zemljišta te cijena komunalnog doprinosa koja je među najnižima u Varaždinskoj 
županiji. 
  Dodatna značajna pogodnost koju Grad Lepoglava nudi je subvencioniranje kamatne stope za 
poduzetničke kredite, što su pojedini gospodarstvenici i iskoristili u tijeku izvještajnog razdoblja nakon objavljenog 
Javnog poziva za sufinanciranje kamata i stvaranje povoljnih uvjeta za kreditiranje poduzetnika, a temeljem 
Programa Poduzetnik 2 (''Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 11/14). Tako je gradonačelnik u 
tijeku ovog izvještajnog razdoblja donio odluke kojima se odobrava subvencioniranje kamatne stope dvama 
gospodarskim subjektima sa područja grada Lepoglave u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava 
 
 Projekt Tehnološki centar drvne industrije zamišljen je kao razvojno-edukativno središte u kojemu će se 
primjenjivati nova znanja, moderna tehnologija te inovativna rješenja i dizajn u cilju povećanja proizvodnje 
namještaja s višom dodanom vrijednošću.  
 Projektom TCDI će se  stvoriti infrastrukturni preduvjeti i inovativno poslovno okruženje koje će omogućiti 

otvaranje novih poduzeća i poticati održivi rast i konkurentnost postojećih poduzeća u drvnom sektoru 

sjeverozapadne Hrvatske. 

 

 

 Djelatnosti koje će se provoditi u Tehnološkom centru su: dizajniranje namještaja, izrada nacrta i 
konstrukcija primjenom modernih programskih alata, razrada i optimizacija tehnoloških procesa, izrada uzoraka i 
prototipa, edukacija dizajnera i arhitekata o drvnoj tehnologiji u suradnji s znanstveno istraživačkim ustanovama, 
edukacija poduzetnika proizvođača namještaja, prezentacije i promocije proizvoda prema tržištu, simulacije i 
analize proizvodnih procesa, organizacije seminara i stručnih radionica i edukacija, davanje strojnog parka u 
najam i savjetodavne usluge. 
 Projekt Tehnološkog centra  ima oznaku „Projekt od nacionalnog interesa“ (PNI). 
 Nakon provedenog postupka javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije s 
odabranim najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom Konzalt ing. d.o.o. Zagreb sklopljen je Ugovor br. JN B-20/15  o 
izradi projektno-tehničke dokumentacije za građevinu „Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava“ na iznos od 
ukupno 625.000,00 kuna.  
 U tijeku izvještajnog razdoblja za Tehnološki centar drvne industrije završen je glavni i izvedbeni projekt i 
ishođena je građevinska dozvola, čime je ovaj projekt ušao u novu fazu realizacije te su stvoreni preduvjeti da se  
projekt kandidira na fondove Europske unije. 
  
 

10. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 

OBRAZOVANJA, UDRUGA, ŠKOLSTVA, SPORTA I TURIZMA 
 

 Dječji vrtić Lepoglava 
 

 Dječji vrtić Lepoglava je proračunski korisnik te su u izvještajnom razdoblju izdvajana sredstva za  

financiranje osnovnih aktivnosti, sukladno Proračunu.                  

 Za prosječno tridesetero djece, ovisno o broju upisanih, s prebivalištem na području Grada koji pohađaju 

redoviti 10-satni program u Dječjem vrtiću  „Runolist“ iz Žarovnice,  Grad sufinancira ekonomsku cijenu Programa 

sa  500,00 kuna mjesečno po djetetu.  

 Grad Lepoglava temeljem Odluke o utvrđivanju programa predškolskog odgoja i naobrazbe koji se 

ostvaruju u Dječjem vrtiću „Lepoglava“ te mjerilima i u uvjetima za financiranje pojedinih oblika predškolskog odgoja 

i naobrazbe („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/12), za još jedno dijete s područja Grada sufinancira 

troškove smještaja u dječji vrtić izvan područja grada (Klenovnik) u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.  
 



 

 Grad Lepoglava je u ranijem izvještajnom razdoblju započeo, a u ovom izvještajnom razdoblju je 
završena izrada projektne dokumentacije  (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za građevinu: rekonstrukcija 
(sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava, po Majcen d.o.o. Vinica.  

 Obzirom na činjenicu da postojeći prostori u vrtiću zbog starosti zgrade, više ne zadovoljavaju u potpunosti 

suvremene standarde za djelatnost predškolskog odgoja, kao ni standarde pristupačnosti osoba s posebnim 

potrebama i poteškoćama u kretanju, u sklopu zahvata rekonstrukcije predviđa se povećanje kapaciteta vrtića za 

jednu odgojno-obrazovnu skupinu (cca 20 djece). Projektom je predviđena dogradnja prostora za jaslice, ugradnja 

sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i energetski učinkovite rasvjete, obnova fasade i stolarije te 

prilagodba cijelog prostora pedagoškim standardima.  

 U tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole, obzirom Grad Lepoglava sukladno svojim razvojnim 

programima ima namjeru navedeni projekt prijaviti na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 

7 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. - ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu 
 Po završetku projekta,  zgrada  dječjeg vrtića biti će oblikovana i prostorno kapacitirana za funkcioniranje 
5 odgojno-obrazovnih vrtičkih skupina djece od 13 mjeseci do 7 godina. Vrijednost investicije procjenjuje se u 
iznosu od  8.376.625,00 kuna.  
 .  
 

 
 
 

 Financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro 
 
 Budući da na području Grada Lepoglave djeluje mnoštvo različitih udruga sa znatnim utjecajem na 
društveni život cjelokupnog područja grada Lepoglave, Grad Lepoglava kontinuirano podržava njihov rad i 
djelovanje. 
 Tako je i tijekom ovog izvještajnog razdoblja, nakon provedenog 2. Javnog poziva u svrhu dodjele 
financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro, gradonačelnik Grada Lepoglave 
donio Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu 
namijenjenih financiranju projekata/programa udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 
grada Lepoglave u 2015. godini. Navedenom odlukom odbrani su programi/projekti još dvije udruge kojima je 
temeljem sklopljenih ugovora dodijeljeno ukupno 18.660,00 kuna. 
 Javni poziv je proveden u skladu sa novim sustavom financiranja organizacija udruga prema Zakonu o 
udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa 
za opće dobro koje provode udruge, te Pravilniku o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15) kojeg je donio 
gradonačelnik u izvještajnom razdoblju. 
 
 
 
 
 



 

 

 Sport 
 

 Sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu i Ugovora o namjenskoj 
doznaci sredstava namijenjenih financiranju programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu 
za provođenje svojih aktivnosti sufinancirana je Zajednica sportskih udruga Grada Lepoglave. 
 
 Lepoglava kao Europski grad sporta za 2015. godinu povjerio je Zajednici sportskih udruga grada 
Lepoglave organizaciju Europskog dana sporta i Hrvatskog olimpijskog dana, koji je obilježen u rujnu 2015. 
godine, a kojom prilikom je od europske organizacije TAFISA dobiveno 2.000,00 € za sufinanciranje troškova 
navedenog sportskog programa. 
 Partneri tog sportskog događaja Gradu Lepoglavi su bili Hrvatski olimpijski odbor, Zajednica sportskih 
udruga grada Lepoglave, asocijacija TAFISA i ACES Europe, TKIC d.o.o., Ministarstvo unutarnjih poslova, škole, 
dječji vrtići i udruge s područja Grada Lepoglave. 
 
 

 
 

 Turizam 

 
 Grad Lepoglava redovito sufinancira djelovanje Turističke zajednice Grada Lepoglave u cilju promicanja 
turističkog potencijala grada Lepoglave i lepoglavskog kraja. 
  Nakon što je donio Odluku o sufinanciranju prekograničnog projekta ''DE-PARK- Baština iz ruke u ruku 
do pokrajinskog parka'', čiji su partneri Turističko-kulturno informativni centar iz Lepoglave, Udruga Ekomuzej, 
općine Klenovnik, Cestica, Bednja te slovenski partneri općina Rogatec, Podlehnik i Žetale, Javni zavod za 
kulturu, turizam i razvoj općine Rogatec te PRJ Halo, Grad Lepoglava je nastavio sa daljnjim aktivnostima te je 
tako tijekom ovog izvještajnog razdoblja održan treći sastanak partnera na kojem su predstavljene aktivnosti 
vezane uz očuvanje tradicijske baštine pograničnog područja Republike Hrvatske i Slovenije. 
 Cilj cijelog projekta je kroz organizaciju sajmova, predstavljanje i ponudu autohtonih proizvoda očuvati 
baštinu i tradiciju lepoglavskog kraja te pridonijeti boljim prekograničnim odnosima s ciljem razvoja turističkog 
potencijala, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. 
 

       
 
 



 

- Turistička zajednica grada Lepoglave u suradnji sa Gradom Lepoglavom  uredila je ulaz u Gaveznicu, 
odnosno njezino podnožje s kojeg se poučnom stazom kreće na njezin vrh (postavljene su klupe i stolovi, info 
ploče, totem koji je ujedno maskota lokaliteta). 

 

   
 

 

 19. međunarodni festival čipke 
 

U gradu Lepoglavi, gradu čipke i čipkarstva, tradicionalno se, u rujnu promatranog razdoblja održao 19. 
međunarodni festival čipke u Lepoglavi. Tema festivala je bila Čipka i priroda, a na festivalu su bile izložene čipke 
iz još sedam europskih zemalja. Zemlja partner Festivala je bila Republika Slovenija pa se zahvaljujući dugoj 
suradnji s Opčinom Idrija moglo vidjeti izuzetne čipkarske kreacije čipkarica iz Idrije. Pokrovitelji Festivala su bili 
Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, 
Varaždinska županija i Grad Lepoglava. 

Grad Lepoglava je sa Ministarstvom kulture u prosincu 2015. godine sklopio Aneks ugovora o korištenju 
sredstava ministarstva, kojim je Ministarstvo osigurao dodatnih 40.000,00 kuna za program muzejsko-galerijske 
djelatnosti: 19. međunarodnog festivala čipke. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. POLJOPRIVREDA 

 Grad Lepoglava kontinuirano podupire poljoprivrednu proizvodnju na području Grada. U izvještajnom 
razdoblju temeljem ovlaštenja iz Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje, gradonačelnik je svojim 
Odlukama odobrio isplatu bespovratnih novčanih sredstava za poticanje pojedinih oblika aktivnosti 
poljoprivrednim gospodarstvima odnosno subjektima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i to za poticanje 
stočarske i peradarske proizvodnje.  
 Grad Lepoglava također je i u ovom izvještajnom razdoblju nastavio sa subvencioniranjem umjetnog 
osjemenjivanja krava i krmača u punom iznosu te provođenjem higijeničarske službe i deratizacije poljoprivrednih 
seoskih gospodarstva na području Grada u suradnji s Veterinarskom stanicom Ivanec. 
 Sukladno Programu poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za razdoblje 2013.-2015., 
Povjerenstvo je predložilo donošenje Odluke, a gradonačelnik je donio Odluku o isplati gradskih poticaja za 
razvoj poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 15.112,00 kuna. Bespovratna novčana sredstva 
dodijeljena su za obiteljska poljoprivredna gospodarstava s lepoglavskog područja i to za poticanje stočarske 
proizvodnje, točnije za prodano mlijeko.  
 
 

12. SOCIJALNA SKRB  

 U izvještajnom razdoblju, sukladno Programu raspodjele sredstva za potrebe socijalne skrbi za 2015. 
godinu, gradonačelnik je temeljem zaprimljenih zahtjeva za različite oblike pomoći (jednokratne novčane pomoći, 
potpore za poboljšanje stambenih uvjeta) donosio zaključke. U izvještajnom razdoblju izvršena je podjela 
novčane pomoći za  34 novorođene djece s područja Grada i to u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 
2.000,00 kuna za drugo dijete i 2.500,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. 
 

 
 

 U prosincu 2015. godine isplaćivan je povodom božićnih blagdana prigodni novčani dar umirovljenicima 
kojima iznos mirovine ne prelazi 1.500,00 kuna te je za tu namjenu iz Proračuna isplaćeno 28.300,00 kuna. 

Grad Lepoglava je tradicionalno povodom blagdana sv. Nikole organizirao podjelu dječjih darova za 
djecu slabijeg imovinskog statusa, djecu u udomiteljskim obiteljima i djecu s invaliditetom za koje su podijeljeni 
božićni pokloni. 
 U izvještajnom razdoblju, na području grada Lepoglave, kroz suradnju Grada Lepoglave i Centra za 
socijalnu skrb Ivanec i dalje se realizira rad za opće dobro, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi koji propisuje 
da su radno sposobni, odnosno djelomično radno sposobnosti korisnici zajamčene minimalne naknade dužni 
odraditi minimalno 30, odnosno maksimalno 90 sati mjesečnog rada za opće dobro.  
 Opće korisnim radom su trenutno obuhvaćeni radovi na uređenju javnih površina na području grada. 
 Grad Lepoglava kroz projekt gerontodomaćice u suradnji sa Društvom Crvenog križa Varaždinske 
županije kontinuirano, vodi brigu o zdravlju i njezi naših starijih sugrađana kojima za svakodnevno funkcioniranje 
treba pomoć vanjske osobe, pa tako i kroz ovo izvještajno razdoblje. 
  
 
 
 
 



 

 

13. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

 Grad Lepoglava je obvezan izdvajati sredstva za financiranje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi 
temeljem odredbi članaka 43. do 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10). 
 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave i pripadajućih triju DVD-a, 
konkretno za redovito održavanje opreme i sprava, uvježbavanje i osposobljavanje kadrova, natjecanja, 
informativno-preventivne aktivnosti kao i intervencije na vlastitom području djelovanja nastavljeno je i tijekom 
ovog izvještajnog razdoblja iz sredstava proračuna. Dodatno je za izradu projektne dokumentacije za DVD 
Višnjica u ovom izvještajnom razdoblju dodijeljeno 74.375,00 kuna. 
 Važno je istaknuti da je Gradu Lepoglavi od strane Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne 
zalihe, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 01. listopada 2015. godine, dodijeljena na smještaj, 
čuvanje, održavanje i korištenje jedna (1) višenamjenska autocisterna za vodu, zapremnine 7000 litara koja će 
povećati učinkovitost i operativnost rada DVD Lepoglava kojemu je dalje povjerena na čuvanje i korištenje. 
 

 
  
 U izvještajnom razdoblju proveden je inspekcijski nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu i podzakonskih 
akata koje se odnose na jedinice lokalne samouprave. O nadzoru je sastavljen zapisnik iz kojeg je vidljivo da nisu 
utvrđene nikakve nepravilnosti Grada Lepoglave što se tiče predmeta nadzora. 
 
 Prema članku 30. stavak 1. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ( „Narodne novine“ broj 71/10 ) jedinice 
lokalne samouprave dužne su za rad i djelovanje službe traženja na razini lokalne jedinice izdvajati 0,2% 
sredstava svojih prihoda, dok su za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa dužne izdvojiti 0,5 % sredstava 
prihoda. 
 Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec također je isplaćena je donacija za sufinanciranje provođenja 
projekta ''Zajedno za djecu'' u iznosu od 3.650,00 kuna. 
 Tijekom ovog izvještajnog razdoblja održana je sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada 
Lepoglave na kojoj se raspravljalo o stanju sigurnosti na području grada Lepoglave te na kojoj je zaključeno da  
Grad Lepoglava ulaganjima u komunalnu infrastrukturu kontinuirano podiže sigurnost prometa na svom području. 
 
 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), 
gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću Grada Lepoglave na razmatranje i donošenje slijedeće dokumente: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2015.godinu  
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

 U izvještajnom razdoblju obavljen je inspekcijski nadzor radi utvrđivanja provedbe obveza Grada 
Lepoglave koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite i njegovim provedbenih akata, a koje se odnose na 
obveze JLS-a. 
Ukazano je kako Odluka gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Lepoglave donijeta 08.02.2010. godine nije u skladu sa 



 

člankom 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja te nije dobila 
suglasnost Područnog ureda državne uprave za zaštitu i spašavanje Varaždin. 
 Stoga je Gradonačelnik sukladno inspekcijskom utvrđenju,  temeljem članka 17. stavak 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), pripremio i dostavio predstavničkom tijelu prijedlog Odluke o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, po prethodno dobivenoj suglasnosti Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured Varaždin. 

Navedeni dokumenti predloženi od strane gradonačelnika temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, 
donijeti su na sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj 21.12.2015. godine. 

 
 

14.POSLOVI NA ORGANIZACIJI I UNAPREĐENJU RADA   

GRADONAČELNIKA I GRADSKE   UPRAVE 
 

 
14.1. Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa 

S ciljem provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za 
zapošljavanje, Grad Lepoglava je u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodio mjeru stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te je u tu svrhu u listopadu 2015. godine sklopio Ugovore 
o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa tri 
osobe (2 SSS i 1 VSS). 
  

14.2. Javnost i transparentnost rada 
 
 Sukladno Zakonu od pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' 25/13 i 85/18) Grad Lepoglava 

je u tijeku ovog izvještajnog razdoblja informirao javnost putem službene internetskoj stranice www.lepoglava.hr 
dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez 
upućivanja posebnog zahtjeva.  

Tako je redovito objavljivao godišnje planove i izvješća, novosti i ostale informacije o svim aktivnostima 
Grada, priopćenja za javnost, obavijesti i upute o raspisanim natječajima, opće i druge akte koje je donosio 
gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Lepoglave, a koji su ujedno i objavljivani u Službenom vjesniku 
Varaždinske županije. Također sukladno navedenom Zakonu provedeno je tijekom ovog izvještajnog razdoblja 
pet javnih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata. Pristup svim ostalim 
informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Tijekom promatranog razdoblja 
gradonačelnik je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' broj 25/13), donio 
sljedeće akte koji su objavljeni u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 35/15 kao i službenim stranicama 
Grada i to: 

- Odluku o imenovanju službenika za informiranje 
- Odluku o imenovanju zamjenika službenika za informiranje 
- Odluku o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija Grada Lepoglave 
- Odluku o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova 
 
Gradonačelnik je i u ovom izvještajnom razdoblju primao građane, sudjelovao na radijskim i televizijskim 

emisijama, a u Lepoglavskom gradskom listu redovito su objavljivane sve informacije vezane za rad 
gradonačelnika, Gradskog vijeća i gradske uprave. 

 
Institut za javne financije provelo je istraživanje o otvorenosti proračuna županija, gradova i općina te je 

na temelju rezultata tog istraživanja Lepoglava svrstana među visoko otvorene gradove po otvorenosti proračuna. 
Otvorenost se mjerila brojem objavljenih proračunskih dokumenata u promatranom razdoblju. Grad Lepoglava 
svrstana je u četvrtu kategoriju , a budući da na najvišoj razini nema grada s područja Varaždinske županije, 
ujedno je jedna od gradova s najotvorenijim proračunom na području Varaždinske županije. 

 

http://www.lepoglava.hr/


 

15. OSTALE AKTIVNOSTI NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 
 

- gradonačelnik Marijan Škvarić je predstavio projekte s područja kulture ministru kulture Berislavu 
Šipušu 

 
 

- održani su Lepoglavski dani 2015. 
 

             
 
- odana je počast poginulim braniteljima povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 
 

 
 
-održan je sastanak sa predsjednicima mjesnih odbora  
 

 
 
 



 

- ministar Zaštite prirode i okoliša Mihael Zmajlović posjetio je Lepoglavu 
 

 
 
- održan je 10. memorijalni turnir sjećanja na poginulu trojicu branitelja pod pokroviteljstvom Ministarstva 
branitelja, a uz nazočnost ministra branitelja Predrag Matić  
 

           
 
- gradonačelnik Škvarić ugostio je Anitu Jurgec osvajačicu srebrnog odličja na Olimpijskim igrama za 
osobe s intelektualnim teškoćama 
 

 
 

- izaslanstvo Grada Lepoglave posjetilo je slovensku Općinu Železniki s ciljem ostvarivanja suradnje i 

povezivanja na kulturnom i gospodarskom planu 
 

 
 
 



 

- potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Milanka Opačić bila je u radnom posjetu Lepoglavi 
 
 

 
 

- državni pravci u penjanju na prijemu kod gradonačelnika 
 

 
 

- gradonačelnik je sudjelovao na zajedničkom sastanku načelnika, gradonačelnika pograničnih općina i 
gradova (Grad Lepoglava te općine Cestica, Donja Voća, Sračinec, Videm, Podlehnik, Žetale i Cirkulane 
 

 
 

- gradonačelnik je povodom Dana učitelja posjetio Osnovnu školu Ante Starčevića u Lepoglavi  
 

 
 
 
 
 
 



 

- gradonačelnik je sudjelovao na svečanosti organiziranoj povodom 75. godišnjice vatrogastva u 
Kamenici 

 
 
- u Ministarstvu turizma predstavljen je Centar za posjetitelje ''Centar pavlina'' koji je prijavljen na 

natječaj Ministarstva – Fond za razvoj turizma ''program razvoja javne turističke infrastrukture u 
2015.'' 
 

 
 
- svečano je obilježen Dan Grada  

     
 
- gradonačelnik je sudjelovao na prvom partnerskom odboru za izradu Lokalne razvojne strategije 

Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad 
 

 
 



 

 
- u studenom 2015. godine u Tuheljskim toplicama održan je susret gradonačelnika i poduzetnika 
u organizaciji Udruge gradova i tjednika Lider. Na okruglom stolu pod nazivom Porezna reforma - nakon 
godinu dana, značajno izlaganje imao je gradonačelnik Škvarić.  
 

 
 
 
 
 
 
  

       GRADONAČELNIK 
      Marijan Škvarić, dipl. ing.                                                                

           
 


