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 IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRIŽEVACA  

ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
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UVOD 

 

Sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

statutarnim odredbama Grada, podnosim Gradskom vijeću polugodišnje Izvješće o svom radu 

za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine.  

I u ovom promatranom razdoblju intenzivno sam radio za građane Križevaca zajedno 

sa svojim zamjenicima Danijelom Šaškom i Marijem Martinčevićem. Svatko je bio zadužen za 

određeno područje društva, a rezultati nisu izostali u što ćete se moći uvjeriti u stranicama koje 

slijede.  

U ovom razdoblju susreo sam se s predstavnicima Hrvatskih cesta, Ministarstva 

kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Ministarstva prometa, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Hrvatskih voda, HEP-a 

te županima, gradonačelnicima i načelnicima. S predstavnicima Državnog arhivskog vijeća 

razgovarao sam o uspostavi Državnog arhiva u Križevcima te smo obišli nekoliko potencijalnih 

lokacija Državnog arhiva, no do kraja godine još nismo dobili njihovo službeno mišljenje. 

Redovito sam se susretao sa sugrađanima, poduzetnicima i obrtnicima, prisustvovao 

sam zajedno sa zamjenicima obilježavanju važnijih događanja i bio domaćin protokolarnih 

primanja. 

Cijelo ovo vrijeme odlično smo surađivali s mjesnim odborima koji su pokrenuli niz 

radnih inicijativa po svojim selima uz podršku grada, mještana i sponzora. 

Na sljedećim stranicama navest ću i pojasniti neke od važnijih stvari koje su obilježile 

promatrano razdoblje. 
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PROJEKTI 

 

 Aglomeracija Križevci 

 

U ovom razdoblju nastavljene su aktivnosti oko pripreme projekta Aglomeracija Križevci. 

Do kraja ovog izvještajnog razdoblja prikupili smo i predali sve potrebne dokumente tzv. 

aplikacijski paket Posredničkom tijelu 1 i Posredničkom tijelu 2. Sada nas očekuje 

potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provođenje postupaka javne 

nabave. Ovaj projekt iznimno je važan za Križevčane i raduje me da smo u ove nepune 

dvije godine mandata uspjeli napraviti ovako velike iskorake prema provedbi projekta.  

 

 Rješavanje problema vodoopskrbe 

 

U ovom izvještajnom razdoblju potpisan je Okvirni sporazum za izgradnju magistralnog 

cjevovoda Carevdar – Glogovnica – Osijek Vojakovački između tvrtke Vodne usluge d.o.o. 

Križevci i izvođača radova tvrtke Grad-kom d.o.o. Radovi će se zbog opsežnosti provesti 

u nekoliko faza, a njihova vrijednost je 7.905.226,11 kuna bez PDV-a. Zahvaljujući ovome, 

mještani Apatovca, Gornje i Donje Glogovnice, Ivanca, Jarčana i Marinovca napokon će 

imat jednak pristup pitkoj vodi kao i ostali. 

 

 Križevački sunčani krovovi – u rad puštena fotonaponska elektrana 

 

Na krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci u rujnu je u pogon puštena 

fotonaponska elektrana snage 30 kW, prva u Hrvatskoj koju su u potpunosti financirali 

građani po modelu mikro zajmova. Cilj Grada Križevaca je do 2030. godine postati 

energetski neovisan grad stoga je ovaj projekt jedan od glavnih koraka u ovom smjeru.  

Posebno moram naglasiti kako su Križevački sunčani krovovi izazvali velik interes kod 

susjednih država pa je u ovom izvještajnom razdoblju u obilasku fotonaponskih elektrana 

bilo nekoliko delegacija, ali isto tako pozivani smo od strane nekoliko zemalja regije da 

osobno predstavimo ovaj projekt. 

 

 Grad Križevci broj jedan grad u Hrvatskoj po korištenju fondova Europske unije 

 

Imao sam čast u ime građana Križevaca primiti priznanje da su Križevci najbolji grad u 

Hrvatskoj po korištenju EU fondova prema istraživanju portala Gradonačelnik.hr, Hanza 

Medije i Agencije Ipsos. Važno je napomenuti kako ova nagrada nije moja zasluga jer su 

gradonačelnici prolazni dok su službenici Gradske uprave oni koji ostaju i koji vrijedno rade 

na pripremi i provedbi EU projekata.  

U 2018. godini iz fondova Europske unije osigurali smo 2.143.945,00 kuna bespovratnih 

sredstava za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Križevci, 465.244,71 kuna za 

provedbu izobrazno-edukativnih aktivnosti o važnosti gospodarenja otpadom „I ja 

odvajam“, 611.099,00 kuna za besplatnu školsku prehranu učenika u riziku od siromaštva, 

te 113.000,00 kuna za nabavu najsuvremenije opreme za wi-fi pristupne točke na više 

mjesta u gradu. 
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 Milijuna kuna za sufinanciranje dva EU projekta 

 

Uspješno smo putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 

lokalnoj razini za 2018. godinu osigurali ukupno 981.167,25 kuna za provedbu projekta 

„Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci“ i 57.471,41 kuna za provedbu projekta 

„I ja odvajam“. Sve zajedno riječ je o 1.038.638,66 kuna bespovratnih sredstava čime je 

uvelike smanjenja komponenta Grada Križevaca. 

 

 Grad Križevci – prijatelj djece 

 

Sve mjere  i naše aktivnosti za djecu i s djecom prepoznate su od Saveza Društava „Naša 

djeca“ Hrvatske koji nas je početkom mjeseca studenog proglasio „Gradom – prijateljem 

djece“. Na stjecanju ove titule naporno je radila Gradska uprava i članovi Koordinacijskog 

odbora kojima ovim putem još jednom zahvaljujem. Ova titula nikako nije samo 

deklarativna nego nam stvara obavezu da dalje i još više radimo za bolje djece u 

Križevcima.  

Koliko smo bili ozbiljni u našim nastojanjima pokazuju da smo u ovom izvještajnom 

razdoblju uveli besplatne školske udžbenike za djecu osnovnih škola koje je u potpunosti 

financirao Grad Križevci i tako olakšao roditeljima. Uz to, učenici od prvog do četvrtog 

razreda dobili su besplatne radne bilježnice, a učenici petih razreda besplatne geografske 

atlase. Također, proveli smo pilot projekt uvođenja tableta i to u petim razredima Osnovne 

škole „Vladimir Nazor“ s obzirom da je škola uključena u projekt e-škole i ima potrebnu 

infrastrukturu. Tablete su dobili i učenici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci jer će im to olakšati savladavanje nastave.  

U ovom izvještajnom razdoblju pokrenuli smo po prvi puta u Križevcima Dječje gradsko 

vijeće kako bi naša djeca mogla aktivno sudjelovati u donošenju odluka. Krenuli smo u 

sveobuhvatnu obnovu dječjih igrališta na području Križevaca, a posebno smo uredili Dječje 

igralište u Ulici Krunoslava Heruca. Ponovno smo nakon 10 godina stanke vratili Jedinicu 

prometne mladeži u Križevce pa je tako osam pripadnica tijekom ljetnih mjeseci pomagalo 

građanima i reguliralo promet. Na zahtjev naselja Vujići i Mladine vratili smo redovni 

autobusni školski prijevoz s obzirom na velik broj djece u tim naseljima, a čime smo još 

jednom opravdali našu titulu „Grad Križevci – prijatelj djece“. 

Uoči početka nove školske godine s ciljem zaštite školske djece na pješačkim prijelazima 

u blizini škola postavljeni su led svjetlosni radarski uređaji s fotonaponskim napajanjem koji 

upozoravaju vozače da se približavaju pješačkom prijelazu. Ova signalizacija postavljena 

je u sklopu programa povećanja sigurnosti školske djece koju provodi Županijska uprava 

za ceste Križevci, a sukladno dogovoru s Gradom Križevcima.  

Osigurali smo besplatnu školsku prehranu za 617 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku 

od siromaštva putem projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od 

siromaštva (školska godina 2018.-2019.) vrijednog 611.099,00 kuna i u potpunosti 

financiranog od strane Europske unije. Javili smo se i na Javni poziv Agencije za plaćanja 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  te osigurali raspodjelu voća i povrća za 1606 

učenika svih razreda osnovnih škola u vrijednosti 52.275,30 kn te raspodjelu mlijeka i 

mliječnih proizvoda za 746 učenika nižih razreda u vrijednosti 39.664,82 kn. 

Povodom sv. Nikole Grad Križevci je darovao vrtićance, predškolce, polaznike igraonice u 

Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“, učenike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, 

učenike nižih razreda križevačkih osnovnih škola i članove Udruge „Maslačak“ poklonom 
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u vrijednosti 20 kuna po djetetu. Sveukupno je poklone dobilo 1547 djece što je financirano 

iz Proračuna Grada Križevaca u iznosu od 30.940,00 kuna. 

 

 Dječji vrtić Križevci 

 

Ovo izvještajno razdoblje bilo je posebno značajno za polaznike Dječjeg vrtića Križevci te 

djelatnike. Potpisao sam Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje 

energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Križevci, a održana je i početna konferencija 

projekta te bi prvi radovi trebali krenuti sredinom 2019. godine.   

Proveli smo projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtiću i tako poboljšali uvjete za rad 

djeci i odgajateljima. Adaptiran je parket u dvorani, ugrađene klizne pregradne stijene i 

postavljena zaštitna ograda na terasi jasličke grupe. Ukupna vrijednost projekta bila je 

473.000,00 kuna od čega su 172.861,00 kuna bila bespovratna sredstva Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Osim toga, nakon niza godina opravdanog negodovanja roditelja, riješili smo problem 

parkiranja kod Dječjeg vrtića Križevci. Naime, otvorili smo novi pristup vrtiću iz Ulice Petra 

Zrinskog gdje se nalazi dovoljno velik parking koji sada zadovoljava potrebe roditelja koji 

svakodnevno dovoze djecu u vrtić. Na ovaj način smanjili smo gužve, ali i osigurali siguran 

prijevoz djece do vrtića. 

 

 Energetska obnova Osnovne škole „Vladimir Nazor“ 

 

U ovom razdoblju započeli su radovi na dugo očekivanoj energetskoj obnovi Osnovne 

škole „Vladimir Nazor“ Križevci. Ukupna površina zahvaćena ovim projektom je 5,400 bruto 

kvadrata, a postavit će se toplinska izolacija, zamijeniti prozori, postaviti LED rasvjeta i 

solarni paneli za grijanje tople vode. Ukupna vrijednost projekta je 10.020.152,33 kuna od 

čega je 5.108.997,97 kuna osigurano preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

kao posredničkog tijela, 2.355.834,31 kuna preko Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova EU, a 2.556.320,05 kuna su sredstva Grada Križevaca. 

 

 Nastavljena ulaganja u Veliku dvoranu Hrvatskoga doma 

 

Prošle godine postavili smo novu rasvjetu, a u ovom izvještajnom razdoblju dvorana je u 

cijelosti pokrečena i postavljeno je novo ozvučenje. Ovo su prvi koraci kako bi poboljšali 

kvalitetu ponuđenih programa u dvoranu, te nas uređenje dvorana očekuje i u 2019. godini. 

Financijska sredstva za cjelokupni zahvat osiguralo je Pučko otvoreno učilište Križevci 

preko Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kuna dok je ostatak, odnosno 40.000,00 

kuna, osigurao Grad Križevci. 

 

 Započele aktivnosti oko izmještanja spomen-obilježja poginulim braniteljima 

Domovinskog rata 

 

Spomen-obilježje „Perivoj ratnika“ bilo je smješteno na neadekvatnoj lokaciji s obzirom na 

sve veću fluktuaciju ljudi i prometa na tom potezu što je posebne probleme radilo tijekom 

polaganja vijenaca poginulim braniteljima. Upravo iz tog razloga i u zajedničkom dogovoru 

Gradske uprave Grada Križevaca i križevačkih branitelja donesena je Odluka da se novo 

spomen-obilježje postavi unutar parka u Ulici Franje Tuđmana. U ovom razdoblju spomen-

obilježje „Perivoj ratnika“ je uklonjeno, a Grad Križevci javio se na Javni poziv Ministarstva 
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branitelja za sufinanciranje prve faze izgradnje spomen-obilježja odnosno osiguravanja 

potrebne dokumentacije. 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA 

 

 Na Posrednjem putu prodana sva građevinska zemljišta 

 

Nakon što smo 2017. godine smanjili cijenu građevinskog zemljišta na Posrednjem putu, 

u ovom razdoblju, dakle niti godinu dana nakon uvođenja mjere, prodali smo sva 

građevinska zemljišta. Paralelno s time, uveli smo popust na plaćanje komunalnog 

doprinosa za izgradnju prve nekretnine za bračnu ili izvanbračnu zajednicu za oboje 

supružnika koji su mlađi od 45 godina kako bi dodatno olakšali mladima rješavanje 

stambenog pitanja. Za obitelji bez djece može se ostvariti 10% popusta, za obitelji s jednim 

djetetom 20%, za obitelji s dvoje djece 30% dok se za obitelji s troje ili više djece može 

ostvariti 40% popusta. 

 

 

 Završeni radovi na sanaciji sakralnih objekata 

 

U 2018. godini od Ministarstva kulture putem Programa zaštite kulturnih dobara dodijeljeno 

nam je 1.030.000,00 kuna za obnovu sakralnih objekata pa su tako provedeni građevinski 

radovi na sljedećim sakralnim objektima: sjevernom pročelju Pavlinskog samostana crkve 

sv. Ane, crkvi sv. Margarete u Gornjem Dubovcu, crkvi sv. Petra u Apatovcu, crkvi sv. 

Katarine u Erdovcu i na ogradi ispred katedrale Presvetog Trojstva. Uređen je i ulaz u 

kapelu sv. Florijana te je provedena I. faza građevinske sanacije Židovskih arkada na 

Gradskom groblju u Križevcima. Napravljena je i projektna dokumentacija za kuću Oštrić. 

 

 Modernizirano ili rekonstruirano gotovo 10 kilometara ceste 

 

U promatranom razdoblju asfaltirana je 7 kilometara duga dionica Male Sesvete – Velike 

Sesvete, cesta u Gornjoj Brckovčini, Poljani Križevačkoj, Ulici Vjenceslava Novaka, te 

cesta u Ulici Ratarna od vidikovca pa do Potočke ulice. Rekonstruirana je cesta u Cvjetnoj 

ulici te su započeli prvi radovi na rekonstrukciji Frankopanske ulice. Sve zajedno gledajući, 

u cijeloj 2018. godini radilo se na modernizaciji ili rekonstrukciji gotovo 10 kilometara ceste 

na što je utrošeno oko 6 milijuna kuna. 

 

 Cyclo-Net 

 

U promatranom razdoblju završili su radovi na gradnji 4,35 kilometara pješačko-

biciklističkih staza kroz osam ulica u gradu u sklopu projekta Cyclo-Net.  Vrijednost projekta 

je iznosila 12.100.000,00 kuna, a pored izgradnje pješačko-biciklističkih staza projekt je 

uključio i izgradnju biciklističkog mosta u Ulici Ivana Gundulića preko potoka Vrtlin kao i 

nastavak modernizacije ceste u Ulici Ratarna od vidikovca do Potočke ulice. 
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PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI 

 

 Kroz program Javnog rada zaposleno sedam osoba 

 

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Križevci putem programa 

Javni rad u ovom razdoblju zaposlili smo sedam osoba s područja Križevaca. Osobe su 

zaposlene na vrijeme od 6 mjeseci te su barem u tom vremenu prekinule svoju dugotrajnu 

nezaposlenost, a radile su na uređenju odnosno revitalizaciji javnih površina i poslovima 

očuvanja okoliša na području grada.  

 

 Dar rodiljama 

 

Rodilje koje za vrijeme rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području grada 

Križevaca imaju pravo na novčanu naknadu. U promatranom razdoblju bilo je 73 zahtjeva 

od strane rodilja, obuhvaćeno je 73 novorođenčadi na što je utrošeno 99.000,00 kuna. 

 

 Jednokratna naknada 

 

Jednokratna naknada odobrava se samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju 

trenutačne materijalne ugroženosti, a u promatranom razdoblju bilo je 35 zahtjeva na što 

je utrošeno 24.240,00 kuna. 

 

 Naknade za troškove stanovanja 

 

Korisnicima zajamčene minimalne naknade omogućujemo naknadu za troškove 

stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, voda i odvodnja, 

odvoz kućnog otpada). U promatranom razdoblju bilo je 30 korisnika ove mjere na što je 

utrošeno 49.975,53 kuna. 

 

 Pomoć socijalno ugroženim osobama povodom božićnih blagdana 

 

Povodom božićnih blagdana osigurali smo poklon bonove za 243 socijalno ugrožene 

osobe ili obitelji s područja grada Križevaca. Iznos od 100 kuna po samcu ili kućanstvu 

uplaćeno je Gradskom društvo Crvenog križa Križevci koje je s trgovačkim centrom 

ugovorilo poklon bonove. Sve zajedno za darivanje socijalno ugroženih osoba utrošili smo 

24.300,00 kuna.  
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DRUŠTVENE I GOSPODARSKE DJELATNOSTI 

 

 

 Povećane gradske potpore u gospodarstvu 

 

Krajem 2018. godine potpisao sam Ugovore o sufinanciranju nabave strojeva i opreme s 

poduzetnicima i obrtnicima koji su se javili na Javni poziv za dodjelu potpora. U 2018. 

godini dodijeljeno je 238.924,93 kuna kroz 18 potpora od čega 13 za strojeve i opremu, 2 

za nastup na drugim tržištima, 2 za nova zapošljavanja te 1 za razvoj i dizajn novih 

proizvoda. Kada to usporedimo s 2017. godinom možemo vidjeti kako je broj korisnika 

potpora utrostručen s obzirom da je 2017. godine bilo 6 korisnika i dodijeljeno 73.987,00 

kuna. Vjerujem kako je jedan od razloga povećanja korisnika potpora leži upravo u našoj 

komunikaciji s poduzetnicima i obrtnicima kao i u promociji natječaja. 

 

 Povećane potpore u poljoprivredi 

 

Temeljem javnih poziva, krajem 2018. godine isplatili smo 269.559,72 kuna potpora u 

poljoprivredi. U odnosu na 2017. godinu bilježimo povećanje broja dodijeljenih potpora. 

Naime, u 2017. godini dodijeljene su 142 potpore dok ih je u ovoj godini dodijeljeno 187. 

Potpore su dodijeljene kroz nekoliko aktivnosti pa je tako putem mjere prodaja vlastitih 

poljoprivrednih proizvoda na tržnicama dodijeljeno 48 potpora u iznosu od 59.948,11 kuna, 

putem mjere upravljanje rizicima u poljoprivredi dodijeljene su 4 potpore u ukupnom iznosu 

od 9.152,24 kuna, putem mjere poticanje eko proizvodnje dodijeljeno je 16 potpora u 

ukupnom iznosu od 23.565,44 kuna, putem mjere korištenje uzgojno vrijednog genetskog 

materijala u stočarstvu dodijeljeno je 119 potpora u iznosu od 172.303,70 kuna. 

Nastavili smo s potporom očuvanje izvornih pasmina peradi pa je tako Udruzi uzgajivača 

hrvatskih pasmina peradi Kukmica dodijeljeno 4.590,23 kuna. 

 

 Otvorena Ispostava HGSS-a u Križevcima 

 

Pružili smo podršku osnivanju Ispostave Hrvatske gorske službe spašavanja u Križevcima. 

Ispostava je otvorena s obzirom na zahtjevni teren ovog kraja i radi veće sigurnosti naših 

građana i posjetitelja. Kao grad koji ulaže značajne napore kako bi bilo što sigurniji, ovo je 

kvalitetan iskorak u dodatnom povećanju sigurnosti Križevčana. U Ispostavi Križevci 

djelovat će osam dragovoljaca, a zajedno s njima HGSS stanica Koprivnica broji 25 

članova. 

 

 Uključivanje građana 

 

Već nekoliko puta jasno smo dali do znanja da želimo biti grad koji uključuje svoje građane. 

I ovog puta uključili smo građane u izradu Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu. U 

razdoblju od mjesec dana dostavljeno je deset prijedloga od čega je za 2019. godinu 

prihvaćeno pet prijedloga dok će se ostatak nastojati realizirati u 2020. godini, a jednu 

udrugu uputili smo da se sa svojim prijedlogom javi na Javni natječaj za financiranje 

projekata i programa udruga. 

Po prvi puta organizirali smo zajedničku akciju sadnje stabala s građanima kako bi naš 

grad obogatili stablima. Cilj nam je ovakvu akciju održavati svake godine, ali i svake godine 

povećavati broj posađenih sadnica. Drago mi je da su akciju prepoznali naši građani i ovim 
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putem im zahvaljujem što su odvojili svoje vrijeme i pridonijeli da nam naš grad bude ljepši. 

Stabla su posađena u Istarskoj ulici, Ulici Drage Grdenića, Ulici Ante Starčevića i na Trgu 

sv.Florijana. 

Također, po prvi puta zaposlenici Gradske uprave Grada Križevaca dali su doprinos 

najvećoj civilnoj akciji čišćenja naše planete u povijesti čovječanstva pod nazivom World 

Cleanup Day. Čistili smo šumu u Svetoj Heleni i tako uputili apel građanima da čuvaju svoj 

okoliš i da se pridržavaju uputa o odlaganju i odvajanju korisnog otpada. Sav prikupljen 

otpad propisno je zbrinulo Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci. 

U organizaciji Grada Križevaca u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci održano 

je besplatno predavanje za građane o tome kako se uspješno prijaviti na Javni poziv Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave i ugradnje kotlova na 

biomasu i dizalica topline. Cilj predavanja bio je našim građanima pojasniti uvjete i način 

prijave.  

Organizirali smo i radionicu za poduzetnike na temu uvjeta Poziva „Poboljšanje 

konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ 

kako bi se što bolje upoznali s uvjetima kojima mogu ostvariti bespovratna sredstva za 

nabavu IKT opreme i softvera. 

Po prvi puta organizirali smo predavanja namijenjena malim poljoprivrednicima o tome 

kako mogu do bespovratnih sredstava u sklopu Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. 

„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je raspisala Agencija za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predavanja su održana u Glogovnici, 

Velikom Ravenu, Vojakovačkom Kloštru, Carevdaru, Đurđicu i u Razvojnom centru i 

tehnološkom parku Križevci. 

 

 Grad krenuo s financiranjem čipiranja pasa 

 

Potaknuti novim Zakonom o zaštiti životinja i s obzirom na pse lutalice i neoznačene pse, 

krenuli smo s financiranjem čipiranja pasa. Ukupno smo u Proračunu osigurali 40.000,00 

kuna, a mjera je među ljubiteljima životinja odlično prihvaćena. Psa je mogao besplatno 

čipirati svaki građanin Križevaca, osim uzgajivača pasa, uz predočenje osobne iskaznice. 

 

 

 

MANIFESTACIJE 

 

 Robin ljetno kino 

 

Ovog ljeta po prvi smo puta organizirali ljetno kino na Nemčićevom trgu s 8 atraktivnih 

filmskih naslova i kino hitova. Robin ljetno kino krenulo je krajem mjeseca lipnja i od 

početka je izazvalo veliku pozornost javnosti te je ova manifestacija zasigurno nešto što 

želimo dodatno proširiti i u 2019. godini. 

Ovim putem zahvaljujem sponzoru, Robin trgovinama te udrugama K.V.A.R.K. i P.O.I.N.T. 

koje su pružale tehničku podršku. 

 

 Proslava blagdana sv. Marka Križevčanin 

 

Na Strossmayerovom trgu u petak, 7. rujna proslavili smo blagdan sv. Marka Križevčanina, 

zaštitnika našeg grada, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-križevačke 
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biskupije. Svečano misno slavlje ove je godine predvodio pomoćni biskup zagrebački 

mons. Ivan Šaško, a suslavio je biskup Bjelovarsko-križevačke biskupije mons. Vjekoslav 

Huzjak. 

 

 Proslavljen Dan križevačkih branitelja i 27. obljetnica oslobođenja vojarne 

 

U nazočnosti naših branitelja 17. rujna obilježili smo Dan križevačkih branitelja i 27. 

obljetnicu oslobođenja vojarne. Program je započeo prijemom u Velikoj vijećnici Gradske 

uprave nakon čega je u Crkvi sv. Ane održana sveta misa. Položili smo vijence na spomen 

obilježju „Majka poginulog junaka“ nakon čega smo se u restoranu Vojarna svi zajedno 

prisjetili poginulih branitelja i svih događanja prije 27 godina. 

 

 CrisCon konferencija 

 

Već drugo izdanje CrisCon konferencije gotovo je udvostručilo broj predavača i osjetno 

povećalo broj sudionika u odnosu na prvu godinu što pokazuje da su Križevci idealan 

domaćin umrežavanju obrazovnog i IT sektora. CrisCon konferencija okupila je 30 

vrhunskih predavača iz Hrvatske i Slovenije koji su održali ukupno 30 predavanja te sve 

zajedno oko 300 sudionika. 

Konferencija je iznjedrila konkretne prijedloge za međusobnom suradnjom obrazovnog i IT 

sektora kako bi koristi novih tehnologije mogle doći do punog izražaja. 

Konferencija je namijenjena informatičkoj zajednici, učiteljima i profesorima s ciljem 

povezivanja i dijeljenja znanja između informatičke i obrazovne zajednice u Hrvatskoj, a 

važnost održavanja konferencije prepoznali su Ministarstvo znanosti i obrazovanje te 

Agencija za odgoj i obrazovanje. 

 

 21. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije i Regionalni 

dani EU fondova 

 

Pripala nam je čast da budemo domaćin Regionalnih dana EU fondova, manifestacije koju 

organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem edukacije poduzetnika, 

obrtnika, ali i svih zainteresiranih građana o korištenju EU fondova kroz besplatne 

edukacije i sajam. Manifestacija je održana u sklopu 21. Obrtničkog i gospodarskog sajma 

Koprivničko-križevačke županije čija je tema bila „EU fondovi za poduzetnike“ pa su tako 

Križevci tri dana u studenom bili zaista u ozračju EU fondova. I ova manifestacija i sajam 

okupili su velik broj poduzetnika i obrtnika te općenito posjetitelja. 

  

  

 Advent u Križevcima 

 

Križevci su krajem 2018. godine zasjali u pravom božićnom ruhu. U sklopu ovog Adventa 

za građane smo osigurali klizalište, božićne ukrase, koncerte, programe za djecu i bogatu 

ugostiteljsku ponudu. Na Adventu su nastupili Pavel, Nola, Gradski puhački orkestar, Lana 

Čakija, Romana Orešnik, HPD Kalnik i zbor Osnovne škole Ljudevita Modeca te 

Tamburaški sastav Miraz dok je u Novu 2019. godinu Križevčane uvela grupa Dobre 

Vibracije. Organizirali smo prvi božićni sajam na kojem su svoje domaće proizvode izložile 

brojne udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Organizirali smo božićni domjenak 

za građane te ih počastili jelima našeg kraja Križevački kotlić i Ponaklić – Pociglenki. U 



12 

 

skladu s našom titulom „Grad Križevci – prijatelj djece“ organizirali smo po prvi puta Dječji 

doček Nove godine uz zabavni program Spartans Gyma te konfete i dječji šampanjac.  

Sponzori Adventa bili su Privredna banka Zagreb, KTC d.d., Poliklinika Medikadent, 

Filabeton d.o.o., Metal-mont d.o.o., Poljocentar d.o.o. Trgo-Agencija d.o.o., Tinktura d.o.o., 

Anart design i Interijeri Buden, a na uređenju grada svoj doprinos dali su Grad Križevci, 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Jadranka Šogorić, Karmen Dragač i Lana Španić. 
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ZAKLJUČAK 

 

Na prethodnim stranicama mogli ste vidjeti kratki pregled provedenih aktivnosti u 

razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.  

Možete vidjeti da se puno toga radilo, a jednakim ili možda jačim tempom nastavit ćemo 

u 2019. godini.  

Nastojali smo kroz dodatne potpore osnažiti naše poduzetnike, a time i gospodarstvo 

u cjelini, a podršku smo, kroz različite programe, dali i našim poljoprivrednicima. 

Europski fondovi i dalje su naša okosnica za realizaciju projekata za koje nisu dostatna 

proračunska sredstva pa su tako neki projekti nastavljeni, neki započeti, a radimo i na pripremi 

novih. 

Energetska učinkovitost i energetska neovisnost, također su nam visoko među 

prioritetima, a kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, fotonaponska elektrana, na 

krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, imala je osim očekivanog energetskog 

učinka i jedan iznenađujući, a to je veliki interes za ovaj projekt diljem Hrvatske, ali i izvan 

njezinih granica. Zahvaljujući „Križevačkim sunčanim krovovima“, Križevci su postali primjer 

dobre prakse, a pohvale te priznanje da su u Križevci ispred svoga vremena, iznio je direktor 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš koji je, boraveći u 

Križevcima, rekao da u Fondu žele iz tog primjera steći određena znanja i naći način podrške 

takvim projektima. Istaknuo bih i odličnu suradnju sa Zelenom energetskom zadrugom i daljnju 

realizaciju novih energetskih projekata.  

Još jedan strateški cilj koji bih istaknuo i na koji sam izuzetno ponosan je dobivanje 

statusa „Grad Križevci - prijatelj djece“. Formalno je to priznanje za sve što činimo za naše 

najmlađe sugrađane, ali ono nosi i obvezu da to radimo i dalje, barem jednako dobro, ako ne 

i bolje.  

Svi ranije nabrojeni projekti, od infrastrukturnih, energetskih, gospodarskih, društvenih 

pa do socijalnih, imat će kratkoročno, ali još više dugoročno, utjecaj na razvoj našeg grada, 

životni standard sadašnjih i budućih stanovnika. 

Baš zbog toga se nadam kako ćete prihvatiti ovo izvješće, shvaćajući što sve radimo, 

govorim u množini jer rezultati ovog izvješća nisu samo moji, već su rezultat rada i mojih 

zamjenika, kao i zaposlenika u Gradskoj upravi koji stoje iza ovih projekata i programa.  

Svojim glasom „za“, dokazujete da su ovo i vaši projekti. 

 

 

Gradonačelnik 

Mario Rajn 


