
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                        

                                                                                    

 

Na temelju članka  31.  Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» 

broj  17/21) Općinsko vijeće Općine Maruševec razmatrajući Izvješće o radu općinskog 

načelnika Općine Maruševec za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. g. na 3. 

sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine, donosi 

 

 

 

                                                          ZAKLJUČAK 

                                               

 

                                                                    I 

Općinsko vijeće Općine Maruševec prima na znanje i usvaja Izvješće o radu općinskog 

načelnika Općine Maruševec za razdoblje od 1. siječnja 2021. do  30. lipnja 2021. godine, 

KLASA: 023-01/21-01/07, URBROJ: 2186-017/21-01 od 30. srpnja 2021. godine. 

 

 

                                                                   II 

Izvješće iz točke I sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

 

        

 

  

                                  

                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Damir Šprem 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                    

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARUŠEVEC 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/21-01/07 

URBROJ: 2186-017/21-02 

Maruševec, 14. rujna 2021. 

                                  



 

 

 OPĆINA MARUŠEVEC                     

 

 

KLASA: 023-01/21-01/07 

URBROJ: 2186-017/21-01 

Maruševec, 30. srpnja 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 

IZVJEŠĆE O RADU  
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARUŠEVEC 

ZA RAZDOBLJE OD  
1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 50. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 11/13, 22/13, 43/15 i 13/18) općinski načelnik na sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Maruševec upućuje na razmatranje i prihvaćanje  

 
 
 
 

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 
 od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 
 
 
 
SADRŽAJ: 
 

1. UVOD 

2. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARUŠEVEC ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 3. LIPNJA 2021. GODINE 

3. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARUŠEVEC ZA 

RAZDOBLJE OD 4. LIPNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 

3.1. PROGRAMI KAPITALNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

            NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC 
 

3.2.  PROGRAM POMOĆI DJECI, UČENICIMA, UDRUGAMA 

 
3.3.   OSTALE AKTIVNOSTI RADA NAČELNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. UVOD 
 

Temeljem članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 29/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 50. stavka 1. Statuta 
Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 17/21), općinski 
načelnik Općine Maruševec u obvezi je Općinskom vijeću Općine Maruševec podnositi 
polugodišnja izvješća o svom radu. Ovo Izvješće odnosi se na razdoblje siječanj – 
lipanj 2021. godine. 

Općinski načelnik Općine Maruševec predstavlja i zastupa Općinu Maruševec, 
nositelj je izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine i obavlja poslove 
utvrđene člankom 48. Statuta Općine Maruševec. 

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 
Maruševec utvrđenih zakonom i Statutom, te povjerenih poslova državne uprave 
ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. 

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske 
načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike („Narodne novine“ broj 39/21) 
provedeni  su prvi i drugi krug izbora za izbor općinskog načelnika Općine Maruševec. 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Maruševec objavilo je 2. lipnja 2021. 
godine Konačne rezultate drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika 
Općine Maruševec provedenog 30. svibnja 2021. godine. Temeljem navedenih 
Rezultata utvrđeno je da je za općinskog načelnika  Općine Maruševec izabran Mario 
Klapša, te je temeljem članaka 90. i  90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i članka 91. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 
144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Maruševec, odnijela deklaratorne odluke kojima se utvrđuje da dotadašnji 
općinski načelnik Damir Šprem prestaje obnašati dužnost općinskog načelnika dana 
3. lipnja 2021. godine, a novoizabrani općinski načelnik, počinje obnašati dužnost dana 
4. lipnja 2021. godine. 

Slijedom svega iznijetog, Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 
Maruševec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, sastoji se od dva 
dijela i to: 

- Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Maruševec za razdoblje od 1. 
siječnja do 3. lipnja 2021. godine i 

- Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Maruševec za razdoblje od 4. 
lipnja do 30. lipnja 2021. godine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARUŠEVEC ZA  
      RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 3. LIPNJA 2021. GODINE 
 
 

Temeljem članka 10.a stavka 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti (NN, br. 94/04, 17/07, 

91/10 i 22/13), Damir Šprem, koji je obnašao mandat općinskog načelnika Općine Maruševec 

od 08. lipnja 2017. do 03. lipnja 2021., podnio je Mariu Klapši, koji mandat općinskog 

načelnika Općine Maruševec počinje obnašati 04. lipnja 2021. slijedeće  

 
IZVJEŠĆE 

u postupku primopredaje izvršnih ovlasti u Općini Maruševec 
 

 

1. NEPODMIRENA DUGOVANJA NA DAN  04. 06. 2021.: 

 

Prema podacima iz knjige ulaznih faktura, Općina Maruševec na dan 04.06.2021. god. nije imala 

nepodmirene obaveze  prema dobavljačima . 

 

a) Dugovanja evidentirana u financijskom knjigovodstvu za koje nisu izdani računi 

 

Naziv Iznos (kn) Dospijeće 

Projekti udruga 60.000,00 NE 

UKUPNO: 60.000,00                NE 

Od toga dospjelo:                 0                  0 

   

 

 

Sveukupna dugovanja na dan 04.06. 2021. iznose  = 60.000,00 kn.  

 

Do 04.06.2021. godine podmirena su sva dugovanja nastala do 31. prosinca 2020. godine. 

 
 

 

PLANIRANI I ZAPOČETI PROJEKTI ZA NAREDNO RAZDOBLJE 
NAZIV: PLANIRANI 

IZNOS: 

STATUS: 

1. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG 

DVORIŠTA S NADSTREŠNICOM 
 

3.900.000,00 kn 

Projekt „Uspostava 

reciklažnih dvorišta“ 

(Referentni broj: KK. 

06.3.1.16.) prijavljen je za 

sufinanciranje Fondu za 

zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. Na isti je 

dobivena odluka o 

financiranju od Ministarstva 

gospodarstva i održivog 

razvoja. Za predmetni 

projekt potpisan je Ugovor 

o dodjeli bespovratnih 

sredstava sa Ministarstvom 

gospodarstva i održivog 

razvoja i Fondom za zaštitu 



okoliša i energetsku 

učinkovitost u iznosu od 

3.270.346,64 kune. 
2. MODERNIZACIJA JAVNE 

RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE 

MARUŠEVEC 

 

 

300.000,00 kn 

Projekt u pripremi. 

3.  REKONSTRUKCIJA I 

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 

JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – 

DRUŠTVENI DOM U DRUŠKOVCU 

731.250,00 Sklopljen je Ugovor o 

izvođenju radova sa 

izvođačem MIPCRO d.o.o. 

Ivanec. Također je sa 

Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova EU 

sklopljen Ugovor o 

financiranju broj: 09-F-R-

0429/21-05 i dodatak I 

Ugovora o financiranju 

Broj: 09-F-R-0429/21-05 

D1 kojim se navedeno 

Ministarstvo obvezuje 

sufinancirati predmetni 

projekt sa 300.000,00 kuna. 
4. IZVOĐENJE RADOVA NA 

ODVODNJI OBORNSKIH VODA I 

IZGRADNJI NOGOSTUPA NA 

NERAZVRSTANOJ CESTI NC 1-013 

U ČALNICU 

 

 

1.103.003,44 kn 

Sklopljen je Ugovor o 

radovima sa izvođačem 

radova Fiber Building 

Solutions d.o.o., N. Tesle 

111, Velika Gorica. 

Ministarstvo prostornog 

uređenja, graditeljstva i 

državne imovine donijelo je 

Odluku o sufinanciranju 

predmetnog projekta, 

KLASA: 363-01/21-01/284, 

URBROJ: 531-01/07-21-2 

od 05.05.2021. godine sa 

iznosom od 171.240,00 

kuna. 
5. PROVEDBA PROJEKTA EUROPA 

ZA GRAĐANE 
75.000,00 Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 
6. PROVEDBA PROJEKTA 

„RAZVOJ INFRASTRUKTURE 

ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA 

INTERNETA NA PODRUČJU 

GRADA LEPOGLAVE I OPĆINA 

BEDNJA, CESTICA, DONJA VOĆA, 

KLENOVNIK, MARUŠEVEC, 

PETRIJANEC I VINICA 

500.000,00 Projekt se provodi u okviru 

Ograničenog poziva na 

dostavu projektnih 

prijedloga za dodjelu 

bespovratnih sredstava u 

modalitetu privremenog 

poziva „Izgradnja mreža 

sljedeće generacije 

(NGN)/pristupnih mreža 

sljedeće generacije (NGA) u 

NGA bijelim područjima“ u 



kojem Ministarstvo 

regionalnog razvoja i 

fondova EU nastupa u ulozi 

Upravljačkog tijela (UT), a 

Središnja agencija za 

financiranje i ugovaranje 

programa projekata 

Europske unije u ulozi 

Posredničkog tijela razine 2 

(PT2). Svi sudionici u 

projektu sklopili su 

Sporazum o suradnji na 

projektu i Anekse 

sporazuma o suradnji na 

projektu. 
7. RADOVI NA PROŠIRENJU I 

UREĐEJU GROBLJA U 

MARUŠEVCU 

500.000,00 kn U postupku je izrada 

glavnog projekta za 

proširenje groblja u 

Maruševcu za dobivanje 

građevinske dozvole. 

Sklopljen je Ugovor o 

pružanju usluge krčenja 

šume i zbrinjavanja drvnog 

ostatka za proširenje groblja 

u Maruševcu sa Cedrus 

Forest d.o.o. Čakovec u 

vrijednosti usluge 

212.727,50 kuna. Radovi su 

u tijeku. 

 
8. SANACIJA NERAZVRSTANE 

CESTE U ČALINCU – ODVOJAK 

SITNICA 

70.000,00 Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 
9. MODERNIZACIJA 

NERAZUVSTANE CESTE U 

DRUŠKOVCU – ODVOJAK FLISI 

250.000,00 kn Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 
10. SANACIJA NERAZVRSTANIH 

CESTA 
200.000,00 kn Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g.  
11. IZVOĐENJE RADOVA 

ODVODNJE OBORINSKIH VODA 

SA NERAZVRSTANIH CESTA U 

BIKOVCU 

 

75.000,00 kn 

Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 

12. IZVOĐENJE RADOVA 

ADAPTACIJE I UREĐENJE KURIJE 

ŽUPNOG DVORA U MARUŠEVCU – 

II. FAZA 

 

940.000,00 kn 

Projekt je prijavljen na 

Javni poziv Ministarstva 

kulture i medija za 

predlaganje javnih potreba u 

kulturi RH za 2021. godinu. 
13. SANACIJA VANJSKIH ZIDOVA 

FASADE KAPELICE SV. ROKA U 

DRUŠKOVCU 

 

360.000,00 kn 

Projekt je prijavljen na 

Javni poziv Ministarstva 



kulture i medija za 

predlaganje javnih potreba u 

kulturi RH za 2021. godinu. 
14. KOMUNALNO OPREMANJE 

STAMBENE ZONE DONJE 

LADANJE – ETAPA 1 (prometnice, 

oborinska odvodnja, DTK i javna 

rasvjeta) 

 

500.000,00 kn 

Projekt planiran u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 

15. IZGRADNJA KULTURNOG 

CENTRA MARUŠEVEC 
300.000,00 kn Za projekt je ishođena 

pravomoćna građevinska 

dovzola i planirana su 

inicijalna sredstva u 

Proračunu Općine 

Maruševec za 2021.g. 

Projekt je pripremljen za 

prijavu za sufinanciranje iz 

EU fondova. 
16. PROJEKT „PROMOCIJA 

ZDRAVLJA I PREVENCIJA 

KARDIOVASKULATRNIH BOLESTI 

NA PODRUČJU OPĆINE 

MARUŠEVEC“ 

 

300.000,00 kn 

 Projekt je u fazi provedbe.  

 
 

 

2. PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SU ZAPOČETI, A NISU ZAVRŠENI DO 

PRIMOPREDAJE VLASTI: 
 

 

1. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec, KLASA: 940-01/19-01/04, 

URBROJ: 2186-017/19-01 od 16. srpnja 2021.g. - Natječaj je stalno otvoren. 

2. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje upućen je 21. svibnja 2021.g. zahtjev za financiranje 

zapošljavanja u javnom radu za 2 djelatnika. Još se čeka odobrenja HZZ-a. 

3. Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavljen je konačni 

obračun šteta od elementarne nepogode - mraza nastale na poljoprivrednim kulturama u 2021. 

godini. Obračun ukupne štete iznosi 500.501,80 kuna. 

4. U tijeku je  postupak koji se vodi u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ispostavi 

Ivanec kojim se rješava zahtjev Oscara Pongraz-Lippita iz Austrije za povrat u vlasništvo 

višestambene zgrade - kurije u Čalincu 80 (koja je sada vlasništvo Općine Maruševec), oduzete 

prijašnjem vlasniku Pongratz pl. Oskaru iz Maruševca za vrijeme jugoslavenske komunističke 

vladavine. 

5. U tijeku je i rješavanje pitanja povrata uloženih sredstava od strane Općine Maruševec u 

sanaciju i adaptaciju objekta Doma kulture, a koji je temeljem Rješenja Ureda državne uprave 

u Varaždinskoj županiji, Ispostavi Ivanec vraćen nasljedniku prijašnjeg vlasnika. Sadašnji 

vlasnik objekta je Maximillian von Pongraz Lippit iz Austrije, međutim on objekt, sukladno 

odredbama iz Rješenja o povratu imovine, ne može preuzeti tako dugo dok ne riješi povrat 

uloženih sredstava Općini Maruševec. Općinu Maruševec u ovom predmetu zastupa odvjetnica 

Ivana Kostanjevec Rožmarić. 

6. Porezna uprava, Područni ured Varaždin, Ispostava Ivanec dostavila je 25.05.2021. g. Općini 

Maruševec pregled razlike za uplatu poreza po godišnjim prijavama za 2020. godinu za Općinu 



Maruševec. Prema primljenim podacima Općina Maruševec dužan je uplatiti porez po 

godišnjim prijavama za 2020. godinu u iznosu od =1.799.370,71 kunu. 

7.   Općina Maruševec sklopila je sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije 

      Sporazum i Aneks Sporazumu o zajedničkom financiranju radova sanacije klizišta na LC  

       25042 Selnik kojim je Općina Maruševec preuzela obvezu sufinanciranja u iznosu od  

       =131.068,75 kuna.  

8.   Zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u tijeku je provedba projekta –  

      Ugovor br. 2018/001493 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici za  

      odvojeno prikupljanje otpada (plavi i žuti) isporučeni su Općini Maruševec. Za žute  

      spremnike izvršeno je preuzimanje i primopredaja, dok se za plave spremnike čeka  

      dokumentacija Fonda za preuzimanje i evidentiranje u knjigovodstvenim evidencijama. 

9.   Izrađen je dokument Plan razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2021. – 2027. godine na  

      temelju koncepta „pametna općina“. Nositelj izrade projekta je Općina Maruševec, a projekt je 

       izrađen od strane izrađivača T&MC Zagreb. Za navedeni dokument proveden je postupak u  

       kojem je utvrđeno da za dokument nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  

       i  isti je spreman za usvajanje na Općinskom vijeću Općine Maruševec. 

10. Na području Općine Maruševec u tijeku je provedba projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja  

      otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ i na snazi su Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav  

      odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“, KLASA: 325-02/16-01/06,  

      URBROJ: 2186-017/17-03 od 11.10.2017. i Ugovor o partnerstvu na  projektu „Sustav 

      odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“, KLASA: 325-02/16-01/06,  

      URBROJ: 2186-017/17-02 od 13.09.2017. 
 

 

 

3. POTRAŽIVANJA OPĆINE MARUŠEVEC NA DAN 04.06.2021. god. 

 

a) Specifikacija potraživanja 

 

Naziv Iznos (kn) 

  

Potraživanja za komunalnu naknadu 626.847,56 

Potraživanja za NUV 593.345,90 

Potraživanja za komunalni doprinos 6.366,16 

Naknada za legalizaciju 7.619,30 

                                                            UKUPNO:  1.234.178,92 

 

b) Potraživanja evidentirana u financijskom knjigovodstvu 

 

Naziv Iznos (kn) 

Porez na potrošnju 111.348,55 

Porez na kuće za odmor 338,07                     

Porez na tvrtku odnosno naziv 52.353,27 

Porez na promet nekretninama 42.355,74 

Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih 

kazni koju obavlja Porezna uprava             

2.400,00 

                                                         UKUPNO : 208.795,63 

 

Sveukupna potraživanja (a + b) na dan 04.06. 2021. iznose  1.442.974,55 kn.  

 

 



4. STANJE RAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC NA DAN PRIMOPREDAJE VLASTI 

 

U trenutku primopredaje vlasti na dan 04.06 2021. stanje računa Općine Maruševec je =472.017,10  

kn. 

 

 

5. PRILOG IZVJEŠĆU 

 

       I.    Ovom Izvješću se prilaže ispunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u 

       registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2021. za razdoblje  

       od  01.01.2021. do 04.06.2021.godine 

II.   Ispis Zagrebačke banke d.d. o stanju računa Općine Maruševec na dan 04.06.20201.g.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARUŠEVEC ZA 
    RAZDOBLJE OD 4. LIPNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 
 
 
 
3.1. PROGRAMI KAPITALNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

            NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC 
 

➢ Nastavak realizacije projekata u tijeku i koordiniranje do njihovog završetka, 

➢ Aktivnosti vezane uz prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Selnik, 

➢ Provedba i koordinacija projekta rekonstrukcije i energetske obnove zgrade 
javne i društvene namjene – Društvenog doma u Druškovcu, 

➢ Priprema projekta unutarnjeg uređenja Društvenog doma u Druškovcu za 
prijavu na natječaj LAG-a Sjeverozapad, 

➢ Provedba projekta i podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, 

➢ Provedba i koordinacija projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta Općine 
Maruševec“ 

➢ Provedba i koordinacija projekta „Izvođenje radova na odvodnji oborinskih voda 
i izgradnje nogostupa na nerazvrstanoj cesti NC 1-013 u Čalincu, 

➢ Priprema i prijava projekta na Program Građanstvo, ravnopravnost, prava i 
vrijednost CERV 2021-2027, 

➢ Priprema projekta sanacije klizišta i izgradnje potpornog zida u Čalincu u 
koordinaciji s Hrvatskim vodama, 

➢ Provedba projekta „Promocija zdravlja i prevencija kardiovaskularnih bolesti na 
području Općine Maruševec, 

➢ Koordinacija projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, 
prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Općine Donja 
Voća, Općine Bednja, Grada Lepoglave, Općine Klenovnik, Općine Maruševec, 
Općine Vinica, Općine Cestica i Općine Petrijanec – LOT 3“ 

➢ Provedba javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti kroz Program 
poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine 
Maruševec za razdoblje 2020.-2021.g., 

➢ Provedba aktivnosti na uređenju i opremanju društvenih domova na području 
Općine Maruševec, 

➢ Provedba aktivnosti na uređenju i opremanju Etno kuće Čalinec, 

➢ Provedba i koordinacija aktivnosti na uređenju groblja u Maruševcu, 



➢ Praćenje projekta Aglomeracija i aktivnosti na provođenju istog u skladu s 
obavezama Općine Maruševec, 

➢ Koordinacija s Hrvatskim vodama vezano uz čišćenje i sanacije bujičnih kanala 
prema potrebama na području Općine Maruševec, 

➢ Koordinacija s Županijskom upravom za ceste vezano uz uređenje prometnica 
na području Općine Maruševec, 

➢ Koordinacija s Elektrom Varaždin vezano uz održavanje i investicije na području 
Općine Maruševec, 

➢ Sudjelovanje na izradi prometnih elaborata za prometnice na području Općine 
Maruševec, 

➢ Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i druge komunalne 
infrastrukture na području Općine Maruševec. 

 
 

3.2.  PROGRAM POMOĆI DJECI, UČENICIMA, UDRUGAMA 

➢ Redovita isplata jednokratne naknade rodiljama, 

➢ Redovito sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, sukladno Odluci 
Općinskog vijeća, 

➢ Provedba programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji na području Općine (kupnja obiteljskih kuća i adaptacija 
stambenog prostora), 

➢ Provedba programa stipendiranja svih redovnih studenata, 

➢ Redovita isplata donacija udrugama i praćenje provedbe programa i projekata 
udruga te pomoć kod provedbe istih, 

➢ Sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike, 

➢ Suradnja i koordinacija s ustanovama u predškolskom i osnovnoškolskom 
obrazovanju na području Općine Maruševec. 

 

3.3.   OSTALE AKTIVNOSTI RADA NAČELNIKA 

➢ Svakodnevno primanje građana i rješavanje njihovih upita i zahtjeva, 

➢ Svakodnevna komunikacija s gospodarskim subjektima na području Općine 
Maruševec, 

➢ Koordinacija opravdavanja dobivenih sredstava dodijeljenih temeljem natječaja 
i javnih poziva resornih Ministarstava, sukladno potpisanim Ugovorima, 



➢ Provedba i koordinacija aktivnosti za vrijeme i nakon nevremena i jakih oborina, 

➢ Praćenje i koordinacija aktivnosti vezanih uz izvanrednu situaciju izazvanu 
pandemijom bolesti COVID-19, 

➢ Sudjelovanje na sjednicama Vijeća mjesnih odbora i redovita komunikacija s 
predsjednicima Mjesnih odbora, 

➢ Organiziranje i sudjelovanje na sastancima od interesa za Općinu, a koji se 
odnose na gospodarski razvoj, obrazovanje, kulturu, zdravstvo, promet i 
prometnu infrastrukturu, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno 
gospodarstvo, 

➢ Praćenje i informiranje o raspisanim pozivima i natječajima u cilju privlačenja 
financijskih sredstava, 

➢ Sudjelovanje na gospodarskim, kulturnim i sportskim manifestacijama održanim 
na području općine i izvan nje, 

➢ Organizacija i sudjelovanje na aktivnostima uoči državnih i vjerskih blagdana, 
kao i važnih obljetnica i godišnjica, 

➢ Organizacija kulturnih događanja na području Općine Maruševec (organiziranje 
edukacija, priredbi, predstava, koncerata i sl.) 

➢ Aktivnosti vezane uz informiranje građana o aktualnim događanjima i 
aktivnostima u općini, 

➢ Redovita suradnja i kontakti s državnim tijelima i tijelima jedinica lokane i 
područne (regionalne) samouprave, 

➢ Priprema akata Općinskog vijeća za sjednice Općinskog vijeća i njihovih radnih 

tijela uz pomoć JUO-a, 

➢ Suradnja s predstavnicima medija. 

 
 
 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
        Mario Klapša 

                                                                                     


