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365 dana Vaše nove Načelnice 

Drage moje mještanke i mještani općine Zlatar Bistrica. Evo, već je punih 365 dana iza nas. Tih 365 dana 

predstavljalo je mukotrpan rad u kojem smo se svim snagama trudili pokrenuti prema naprijed, prema 

pozitivnom i boljem sutra.  

Nadam se da ste svi uvidjeli kako se od prvog dana pa kroz cijelu godinu poduzimalo sve što je u mojoj moći 

da se ostvari ona vizija općine s kojom smo vas upoznali na samom početku rada, a to je općina koja 

zajedničkim snagama stvara, razvija se i iskorištava svoje potencijale za bolji život svih svojih stanovnika, a 

sve u cilju da općina postane prepoznatljiva po prirodnim i kulturnim vrijednostima uz poticanje gospodarstva 

i poljoprivrede, iskorištavanju turističkih potencijala, poticanju obrazovanja te uvažavanju i participativnom 

odlučivanju na korist svih stanovnika općine. 

Opće je poznato da bismo za uspješan napredak i realizaciju malih i velikih projekata morali imati na 

raspolaganju izdašan budžet. Nažalost, to kod nas nije slučaj, ali snalazili smo se s onime što imamo. Dodatna 

kočnica naših projekata je VI. skupina razvijenosti gdje nismo uvijek u mogućnosti prijavljivati se na projekte 

za sufinanciranja iz nacionalnih ili europskih sredstava s obzirom da su financiranja često predviđena za 

jedinice lokalne samouprave svrstane do V. skupine razvijenosti. Svejedno, u ovom kratkom razdoblju 

 uspješno smo realizirali i sredstva ulagali u razne projekte: 

1. Dovršena je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića ''Zlatni dani'', što predstavlja projekt ukupne 

vrijednosti 3.030.623,56 kuna. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske Unije, a u 

periodu proteklih godinu dana u navedeni projekt uloženo je 1.157.152,59 kuna. 

2. Dovršena je izgradnja dječjeg igrališta u Lovrečanu, ukupne vrijednosti: 380.000,00 koja je 

sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske Unije, putem natječaja LAG-a ''Zeleni Bregi''. U 

projekt je u ovih godinu dana uloženo 93.236,52 kuna. 

3. Dovršena je energetska obnova zgrade javne namjene, odnosno Općinske zgrade, koja je 

sufinancirana bespovratnim sredstvima EU, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.264.628,47 kn 

4. Izvršena je nabava i postava kućišta za prometnu kameru za kontrolu brzine koja je donacijom 

prenesena u vlasništvo Ministarstva unutarnjih poslova. Vrijednost kućišta iznosi 37.375,00 kuna, a 

priprema potrebnih električnih instalacija još dodatnih 13.250,00 kuna.  

5. Kupljena je nekretnina u Ulici Vladimira Nazora u vrijednosti 220.294,27kuna.  

6. Prodana je nekretnina nasuprot benzinske pumpe u Zlatar Bistrici u iznosu od ukupno 133.665,50 kn 

7. Pušten je u pogon WiFi4EU koji je financiran vaučerom u iznosu 15.000,00 EUR-a europskih 

sredstava.  

8. Osigurani su besplatni udžbenici i radni materijal za učenike osnovne škole (uz pomoć Krapinsko-

zagorske županije) u iznosu od 122.761,78 kn (50% Općina, 50% KZŽ). 

9. Osiguran je besplatni prijevoz učenika ili sufinanciranje prijevoza učenika u ukupnom iznosu od 

189.403,55 kuna.  

10. Dodijeljene su stipendije (17 učeničkih, 3 sportske i 9 studentskih), u ukupnom iznosu od  99.650,00 

kuna. 

11. Financiran je engleski jezik učenicima od prvog do trećeg razreda osnovne škole, u iznosu od 

43.884,58 kuna. 

12. Osiguran je nesmetan rada logopedskog kabineta za potrebe djece s područja naše općine, što je 

iznosilo 58.300,00 kuna. 

13. Financiranje školske kuhinje u OŠ Zlatar Bistrica, u iznosu od 13.444,75 kuna. 
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14. Dodijeljena su sredstva Osnovnoj školi Zlatar Bistrica za financiranje nagrada učenicima koji su svih 

osam godina školovanja prošli s odličnim uspjehom te sredstva za sufinanciranje nabave mreže za 

rukometno igralište, što je ukupno iznosilo 7.716,82 kuna. 

15. Postavljen je video nadzor na groblju u Lovrečanu u iznosu od 7.638,00 kuna. 

16. Okrečen je prostor mrtvačnice  u Lovrečanu za 4.000,00 kuna. 

17. Postavljena je zaštitna ograda ispred općinske zgrade u vrijednosti 12.890,00 kuna. 

18. Uređena je zelena površina ispred Općinske zgrade i zgrade PP Zlatar Bistrica u što je uloženo 300,00 

kuna za sadnicu drveta, a fizički rad uređenja odradili su djelatnici općine. 

19. Izvršena je sanacija dijela krovišta na objektu Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ u vrijednosti 55.927,50 kuna. 

20. Provedena je nabava novih božićnih ukrasa  u vrijednosti 26.172,65 kuna. 

21. Dodijeljene su pomoći obiteljima i kućanstvima u ukupnoj vrijednosti 43.811,05 kuna. 

22. Jednokratne novčane pomoći za novorođenče u vrijednosti 80.000,00 kuna. 

23. Naknade za ogrjev ukupnog iznosa 8.400,00 kuna. 

24. Nabavljen je program za uredno vođenje financijskog i knjigovodstvenog poslovanja i financijsko i 

knjigovodstveno poslovanje vraćeno je u Općinu što je iznosilo 146.611,25 kuna. 

25. Izrađena je nova Internet stranice Općine kojem je uvedena i potpuna transparentnost, odnosno 

javno objavljivanje informacija o trošenju proračunskih sredstava, u što je uloženo 11.812,50 kuna.  

26. Sklopljen je ugovor o koncesiji za dimnjačarske usluge s poduzećem Leuštek j.d.o.o. iz Poznanovca, 

za naredne 4 godine u iznosu od 80.000,00 kuna. 

27. Sklopljen je ugovor o koncesiji za komunalne usluge i održavanje rasvjete s ''Čeha'' Elektro iz Zlatar 

Bistrice 

28. Općina je oformila dvije vrste manifestacija: Zlatarbistričko proljeće i Advent u Zlatar Bistrici. 

29. Ostvarena uspješna suradnja s udrugama, a sredstva izdvojena za udruge civilnog društva u 

prethodnih godinu dana su: 

a. Crveni križ – 27.647,11 kuna, 

b. Zagorska javna vatrogasna postrojba – 64.014,09 kuna, 

c. DVD Zlatar Bistrica – 189.879,06 kuna, 

d. Udruge – 237.505,28 kuna, 

e. Donacije u naravi – 19.387,50 kuna. 

30. Ostvarena suradnja s PP Zlatar Bistrica na temu provedbe aktivnosti za povećanje sigurnosti 

cestovnog prometa, posebno u zoni škole kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i povećala 

sigurnost svih sudionika u prometu. Istaknut je prometno-sigurnosni problem na dionici državne 

ceste DC-29 kroz samo središte Zlatar Bistrice – Ulicom Vladimira Nazora i Zagorskom ulicom, gdje je 

uočeno da se vozači ne pridržavaju propisanih brzina kretanja vozila čime ugrožavaju sigurnost svih 

sudionika u prometu, a osobito djece na putu do škole. 

31. U suradnji s Policijskom postajom Zlatar Bistrica održana je prva u nizu izložbi dječjih radova na temu 

''Sigurno u prometu''.  

32. Ostvarena je suradnja s Hrvatskim cestama također u sklopu rješavanja prometne problematike na 

državnoj cesti DC 29, odnosno postavljanja dodatne prometne signalizacije radi usporavanja 

prometa. 

33. Ostvarena je suradnja s Hrvatskom poštom, s kojom je  zaključen  Ugovor o poslovnoj suradnji, kojim 

je Općina Zlatar Bistrica preuzela troškove naknade po uplatama za fizičke osobe u korist  proračuna 

Općine Zlatar Bistrica, što znači da će sve fizičke osobe koje će vršiti plaćanje komunalne i grobne 

naknade u poštanskom uredu biti oslobođene plaćanja naknade za provedbu naloga. Navedena 

suradnja nudi i brojne druge pogodnosti. 
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34. Općina Zlatar Bistrica je 15.06.2021. godine sklopila nagodbu sa poduzećem Gradex & co. iz Zaboka, 

u  sudskom sporu koji traje od 2012. godine vezanim uz izgradnju nogostupa uz kolnik lokalne ceste 

Lovrečan – Zlatar. Nagodbom je odlučeno u koristi Općine. 

 

U tijeku: 

1. Radi povećanja sigurnosti djece u prometu,  izvršit će se promjena regulacije prometa, odnosno 

izvršeno je izmještanje kolnog ulaza u Osnovnu školu iz Ulice Vladimira Nazora u Ulicu Mirka Buntaka 

koja će se prenamijeniti u jednosmjernu ulicu. Provedena je nabava potrebnih radova i u tu svrhu je 

sklopljen ugovor s tvrtkom Pismorad d.o.o. iz Svete Nedelje. Ugovorena vrijednost radova iznosi 

63.022,50 kn, a za navedene radove odobreno je sufinanciranje od strane Ministarstva unutarnjih 

poslova u iznosu do 70% vrijednosti radova. Za radove je nabavljen i stručni nadzor koji će pružiti 

Ured ovlaštene arhitektice Maša Varga iz Zlatara, u vrijednosti 3.750,00 kn. 

2. Izgradnja dječjeg igrališta u Veleškovcu. - Projekt je apliciran na natječaj LAG-a ''Zeleni bregi'' za 

povlačenje bespovratnih financijskih sredstava Europske Unije. Općini su odobrena financijska 

sredstva u iznosu  do 249.212,70 kn. Prijavi projekta prethodilo je rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa sa gospođom Baricom Martinuš, s kojom je potpisan Ugovor o prijenosu vlasništva 

nekretnine bez naknade te joj se ovim putem javno zahvaljujem. U procesu je priprema postupka 

nabave. Procijenjena vrijednost radova iznosi: 374.812,50 kuna.  

3. Općina se prijavila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojeg je 

ostvarila sufinanciranje nabave solarnih autobusna stajališta iz bespovratnih sredstava EU. U tu svrhu 

sklopljen je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je Općina ostvarila sufinanciranje u 

iznosu do 40% prihvatljivih troškova. U procesu je priprema postupka nabave. Procijenjena vrijednost 

iznosi 97.000,00 kn. 

4. Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 

za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 

ujednačavanje komunalnog standarda, gdje je aplicirana nabava opreme za mrtvačnicu i komunalne 

opreme za uređenje i održavanje okoliša. Procijenjena vrijednost iznosi 148.068,00 kn.  

5. U procesu smo aplikacije na natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade koji financira projekte 

za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Predmetnim natječajem namjerava se urediti 

prilazna staza i vanjski prostor obogaćivanjem istog prostorom za igru, zamjenom dotrajalih igrala i 

postavljanjem dodatnih igrala za djecu, vanjskih skladišta za igračke i dr. U pripremi je projektna 

dokumentacija za navedeni natječaj, a istim je Općina u mogućnosti ostvariti do 60% bespovratnih 

sredstava za prihvatljive troškove projekta. 

6. U procesu je prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u program 

ulaganja u zajednicu gdje je prijavitelj izravno Dječji vrtić, a Općina pruža podršku i pomoć te obrađuje 

prijavnu dokumentaciju za prijavu na natječaj kojim se namjerava nabaviti oprema za stari dio dječjeg 

vrtića, odnosno rashladni uređaji i oprema za kuhinju. Ukoliko će projekt biti prihvaćen, za isti općina 

može ostvariti do 90% bespovratnih sredstava. 

7. U pripremi je prijava na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova vezan uz sigurnost cestovnog 

prometa. Želja je Općine Zlatar Bistrica da se nastavi dobra praksa i suradnja s Policijskom postajom 

Zlatar Bistrica te da se na godišnjoj razini provode edukativne aktivnosti vezane uz prevenciju rizičnog 

ponašanja u prometu te povećanje sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. U tu svrhu, ove 

godine je prvi put održana izložba dječjih radova škola i vrtića iz naše općine i susjednih nam općina 

iz nadležnosti naše Policijske postaje. Kako bismo nastavili dobru praksu i narednih godina, Općina 

se prijavila na navedeni natječaj u svrhu nabave potrebne opreme čija je procijenjena vrijednost 

30.302,50 kn, a za istu općina može ostvariti 70% bespovratnih sredstava. 
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8. Općina je u procesu osnivanja Turističke zajednice u suradnji s Gradom Zlatarom i susjednim 

općinama. 

9. U procesu je uvođenje e-uredskog poslovanja u poslovanje Općine. 

10. Aglomeracija Zlatar - U sklopu Projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, u 

mjesecu siječnju 2020. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova  za “Izgradnju 

postrojenja  za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije 

Zlatar”. Ugovorom se krenulo u izgradnju sustava pročistača u Gradu Oroslavju i Općini Zlatar Bistrica. 

Službeno otvorenje radova na izgradnji pristupne ceste za pročistač otpadnih voda u sklopu projekta 

Aglomeracije Zlatar održano je u siječnju 2022. godine. Cesta se gradi u nastavku Krapinske ulice, 

pokraj poduzeća Zagorje-betoni. Građevinska dozvola za pristupnu cestu je ishođena, a građevinska 

dozvola za sam pročistač otpadnih voda je u tijeku ishođenja. 

11. U procesu je i sanacija prilaznih stepenica i ulaza u Općinsku zgradu koji u trenutnom stanju 

predstavljaju opasnost za pješake. 

12. Utvrđena je dodjela novčane pomoći za prvo osjemenjivanje krava i krmača, kao mjera poticanja 

poljoprivrede na području Općine Zlatar Bistrica. 

 

U planu: 

1. Opće je poznata važnost zagorskog purana za našu Zlatar Bistricu te kako bismo sačuvali i zaštiti našeg 

zagorskog purana u planu je izgradnja ‘Dvorišča zagorskog purana’ što predstavlja perspektivan 

projekt koji nosi potencijal za povlačenje bespovratnih financijskih sredstava Europske Unije. U tu 

svrhu, izvršena je kupnja prije spomenute nekretnine u Ulici Vladimira Nazora te je u planu nabava 

projektne dokumentacije i apliciranje na natječaje za bespovratna sredstva Europske Unije. 

2. U planu je izrada projektne dokumentacije za obnovu starog dijela vrtića kojim bi se saniralo stanje 

podova, riješilo pitanje grijanja i hlađenja te povećala energetska učinkovitost građevine. Projektna 

dokumentacija predstavlja temelj za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. 

3. U planu je i izrada projektne dokumentacije za uređenje i izgradnju igrališta u naselju Zlatar Bistrica, 

ispod školskog igrališta. U planu je osmisliti rješenje kojim bi se obuhvatilo višenamjensko igralište za 

tenis, nogomet, košarku, teretana na otvorenom te prostor za druženje. 

4. U planu su još i: postavljanje solarne klupe ispred Doma kulture, 

5. Izgradnja spojne ceste između Selske ulice i Grančarske ulice, 

6. Asfaltiranje i proširenje Agrogospodarske ulice, 

7. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Erveniku (Petolasi), 

8. Dogradnja polivalentne dvorane uz Dom kulture, 

9. Uređenje društvenih domova u Lipovcu i Veleškovcu, 

10. Uređenje prostora željezničke stanice,  

11. Osnivanje Savjeta mladih, 

12. Osnivanje Gospodarskog savjeta. 

 

OSTVARENA EU SREDSTVA u posljednjih godinu dana. 

Općina Zlatar Bistrica je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode temeljem EU sredstava po projektu 

''Energetska obnova zgrade javne namjene – zgrade Općine Zlatar Bistrica'' u iznosu od 1.226.392,57 kuna. 

Sredstva su usmjerene za povrat kratkoročnog kredita za međufinanciranje. 

Nadalje, ostvareni su prihodi po projektu Izgradnja dječjeg igrališta u Lovrečanu u iznosu od 74.250,00 kn. 
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NASLIJEĐENA KREDITNA ZADUŽENJA 

Općina Zlatar Bistrica zadužila se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kod Zagrebačke banke d.d. za 

izgradnju „Školsko sportske dvorane u Zlatar Bistrici”. U 2021. godini na ime glavnice je otplaćeno 666.666,68 

kn , odnosno 4 rate, a na ime kamata otplaćeno je 216.506,87 kuna. (75 % kredita vraća Županija Krapinsko - 

zagorska, a 25 % Općina Zlatar Bistrica). Kredit je u potpunosti iskorišten, a za povrat je ostalo još 

9.333.333,32 kuna glavnice. 

Ministarstvo financija je u studenom 2020. godine objavilo Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda. Sukladno navedenom naputku 

Općini Zlatar Bistrica je odobren beskamatni zajam u iznosu od 300.000,00 kuna koji je na račun Općine Zlatar 

Bistrica uplaćen 24.12.2020. godine. Rok povrata kredita bio je 3 godine od dana isplate sredstava, odnosno 

24.12.2023. na račun državnog proračuna. Međutim, Izmjenom predmetnog Naputka rok povrata je skraćen 

na 31.12.2021. godine, odnosno Ministarstvo financija je napravilo otplatni plan kredita, s kojim se isti vraća 

u 4 jednaka obroka. 

Općina Zlatar Bistrica zadužila se kratkoročnim kreditom za premošćivanje jaza u iznosu od 1.200.000,00 kuna 

za projekat Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica. Kredit je iskorišten, a za 

otplatu je ostao iznos od 602.780,95 kn sa rokom povrata odmah po dobivanju EU potpore odnosno 

najkasnije u roku 12 mjeseci od dana korištenja pojedine tranše kredita.  

U drugoj polovici 2020. godine odobren je kredit za premošćivanje jaza u iznosu od 1.500.000,00 kn. Kredit 

je odobren u svrhu međufinanciranja potpore po EU inicijativi u projektu „Energetska obnova zgrade javne 

namjene – zgrada Općine Zlatar Bistrica.” u Izvještajnom razdoblju predmetni kredit je u cijelosti isplaćen i to 

u iznosu od 1.312.579,70 kuna.   

 

Stanje na žiro računu na dan 04.06.2022. iznosi 1.511.970,02 kuna. 

Stanje blagajne na 04.06.2022. iznosi 2.375,18 kuna. 

 

Završno, nadam se da sam Vam ovim iscrpnim izvješćem uspjela dočarati svoj napor koji ulažem u napredak 

naše općine. Ukoliko sam nešto propustila spomenuti, vjerujte, nije namjerno niti je zaboravljeno u 

izvršavanju.  I dalje je moja osobna misija kao Vaše načelnice da radimo na transformaciji općine u mjesto 

poželjno za život i doseljavanje koje čuva svoje prirodne i kulturne posebnosti, razvija turistički potencijal te 

unaprjeđuje kvalitetu života kroz poboljšavanje uvjeta rada, razvoj društvenih sadržaja i brigu o sumještanima 

od najranije do najstarije dobi. Neizmjerno hvala mojim službenicima i namještenicima Jedinstvenog 

upravnog odjela koji odrađuju sve zadatke neovisno o težini i vrsti zadatka. To je uključivalo ne samo redovno 

poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela već i vanjsko uređenje, čišćenje, sadnju drveća i cvijeća, košnju 

trave te kopanje grobnih mjesta kada je manjkalo radne snage. No bez obzira na sve poteškoće i kritike ''zlih 

jezika'' zadaci su se odrađivali. Također, hvala gradonačelnicama i gradonačelnicima, načelnicama i 

načelnicima susjednih gradova i općina koji su me prihvatili te pružili pomoć, podršku i suradnju kada je to 

potrebno. Hvala vijećnicima Općinskog vijeća koji svojim angažmanom doprinose funkcioniranju naše Općine 

i na posljetku hvala svim mještanima na povjerenju i podršci te se nadam da ćemo svi zajedno i dalje graditi 

našu Zlatar Bistricu u mjesto koje ima svijetlu budućnost.  

Vaša načelnica: 

mr.sc.Vesna Mikulec.mag.oec. 

 


