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UVOD

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi podnosim Izvješće 
o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine. 

U promatranom razdoblju cijeli svijet iznenadio je rat u Ukrajini koji je nakon toga 
donio posljedice svima. U prvom redu zbrinjavale su se osobe iz Ukrajine koje su utočište 
odlučile potražiti u našem gradu. Zahvaljujući Križevačkoj eparhiji i Gradskom društvu 
Crvenog križa Križevci kao i brojnim građanima koji su nudili svoje smještajne kapacitete, 
smještaj je osiguran nekolicini Ukrajinaca. Grad Križevci također je pružio pomoć u 
zbrinjavanju jedne obitelji u gradski stan kao i financijsku podršku Caritasu Križevačke 
eparhije.

Unatoč prozivkama vijećnika o tzv. netransparentnom djelovanju, Institut za javne 
financije dodijelio nam je najveću moguću ocjenu za transparentnost proračuna – 5. Ovo 
dokazuje da smo transparentni i odgovorni u svome radu te da omogućujemo uvid u točne, 
pravovremene i razumljive proračunske informacije.

U promatranom razdoblju nastavio sam s intenzivnom komunikacijom s 
predstavnicima državne vlasti i institucija, sudjelovao u predstavljanju Križevaca i naših 
primjera dobrih praksi na konferencijama, a na temelju poziva brojnih organizatora. Iznimno 
mi je drago što sam kao gradonačelnik ovoga grada mogao predstaviti isti pred kolegama 
gradonačelnicima brojnih europskih gradova u sklopu godišnje konferencije Energy Cities..

Razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine obilježili su brojni novi projekti koji su još 
jasnije pokazali da ustrajemo u našoj namjeri da Križevci postanu energetski neovisan grad 
do 2030. godine. Tu su i neki projekti koji će se po prvi puta provoditi uopće u Hrvatskoj kao 
takvi, a u kojima će upravo Križevci biti predvodnik. 

Nakon Grad – prijatelja djece, Križevci su postali i Grad za mlade zbog svih mjera i 
projekata koji su provedeni ili se provode radi unapređenja života naših mladih.

Naravno, sav ovaj posao ne bi bilo moguće odraditi bez mog zamjenika, Danijela 
Šaška, koji je u promatranom razdoblju u okviru svojeg područja nastavio vrijedno i marljivo 
raditi. 

Pozivam Vas da pročitate sljedeće stranice na kojima ćete u kratkim crtama vidjeti što 
se sve odvijalo u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine.



EU PROJEKTI

Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grada 
Križevaca

I dalje nastavljamo biti uspješni u prijavi projekata i ostvarivanju financijskih sredstava iz EU 
fondova. Sredinom ožujka stigla nam je vijest o tri odobrena projekta u sklopu Financijskog 
mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Prvi od projekata je „Izrada 
tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na području Grada Križevaca“ 
koji je vrijedan 410.400,00 eura. Ovim projektom napravit će se potrebna tehnička 
dokumentacija za eksploataciju geotermalne bušotine Križevčanka -1 te u konačnici 
omogućiti njeno korištenje za grijanje kompleksa javnih zgrada koje se nalaze u njenoj blizini. 
Uz javne zgrade, cilj je ostvariti i grijanje gradskog bazena što je od posebnog interesa za 
naše građane.

Uspostavljanje sustava za proizvodnju geotermalne energije na području Grada 
Križevaca

Ovaj projekt također je financiran u sklopu Financijskog mehanizma Europskog 
gospodarskog prostora 2014.-2021., a njime će se ustanoviti moguća količina pridobivanja 
geotermalne vode i količina plina otopljenog u vodi, ležišna temperatura i tlak, fizikalno-
kemijske karakteristike vode i plina te ležišni parametri potrebni za izračun rezervi 
geotermalne vode. Vrijednost ovog projekta je 507.580,00 eura. Oba prethodno navedena 
projekta pripremljena su u Gradskoj upravi u suradnji s Komunalnim poduzećem d.o.o. 
Križevci te bez angažmana vanjskih stručnjaka čime pokazujemo još jednom uspješnost i 
motiviranost svih djelatnika.

One Sun Connecting North and South

Na zgradi Gradskog društva Crvenog križa, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, 
Dječjeg vrtića Križevci, Osnovne škole „Vladimir Nazor“, sportske dvorane Osnovne škole 
Ljudevita Modeca i nove sportske dvorane u sljedeće dvije godine postavit će se solarne 
elektrane. Riječ je o projektu „One Sun Connecting North and South“ u kojem je Grad 
Križevci jedan od 19 partnera i koji je odobren za sufinanciranje iz programa Energija i 
klimatske promjene u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i 
Norveškog financijskog mehanizma. Ukupna snaga novih solarnih elektrana iznosit će 229 
kW, a procijenjena vrijednost njihove izgradnje je 245.599,84 eura. 

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

U promatranom razdoblju potpisan je ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda vrijedan 48,7 milijuna kuna. Izgradnja ovog uređaja iznimno je važna za naš grad jer će 
poboljšati standard i život ljudi i našeg okoliša što je iznimno bitno za budućnost našeg 
grada, generacije koje dolaze, zdravlje i prirodno okruženje koje želimo biti.



Poticanje razvoja zadružnog stanovanja u Hrvatskoj

Po prvi puta u Hrvatskoj, model stanovanja u obliku stambene zadruge pokušat će se 
uspostaviti upravo u Križevcima. Riječ je o projektu koji provodi Zadruga Otvorena 
arhitektura, a Grad Križevci jedan je od partnera. Kroz 19 mjeseci trajanja projekta napravit 
će se analiza potreba za društvenim stanovanjem u Križevcima, izraditi studija izvodljivosti te 
kroz javni poziv utvrditi zainteresiranost građana za društvenim stanovanjem. Stambene 
zadruge su povoljniji i pristupačniji oblik stanovanja, a već godinama rješava stambeno 
pitanje građana u brojnim europskim gradovima.

SPARK

U promatranom razdoblju krenuli su radovi na izgradnji zvjezdarnice u sklopu EU projekta 
SPARK ili „Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“. Nositelj projekta je 
Udruga P.O.I.N.T.,  a jedan od partnera je Grad Križevci. Za potrebe zvjezdarnice već je 
nabavljen i teleskop kojim će posjetitelji moći vidjeti planete Sunčeva sustava, svemirske 
maglice, putovanja asteroida ili kometa. Osim zvjezdarnice, u promatranom razdoblju s 
radom je započeo i Institut za kozmologiju i filozofiju prirode koji će se baviti znanstvenim 
istraživanjima. Neopisivo mi je drago da će Križevci postati sjedište velikih znanstvenih 
istraživanja i promatranja neba.

Izgradnja terminala za intermodalni prijevoz

U suorganizaciji sa Savezom za željeznicu, u promatranom razdoblju održali smo panel 
„Intermodalni logistički centar – zelena logistika za gospodarski razvoj Križevaca“ koji je 
okupio brojne stručnjake i gospodarstvenike. Cilj je bio predstaviti planove o izgradnji 
terminala u Križevcima, mogućnostima njegove realizacije te značaj za gospodarstvo i 
prijevoznike. Zaključak održanog panela bio je da ovaj projekt ima sve preduvjete da bude 
uspješan te da je on iznimno važan za daljnji razvoj Križevaca pa čak i cijele Republike 
Hrvatske. 

Besplatna školska prehrana

Sredstvima Europske unije šestu godinu za redom odobren nam je za financiranje EU projekt 
„Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj 
godini 2022.-2023.“. Projektom smo osigurali prehranu za ukupno 685 učenika pri čemu 
moram napomenuti da će u svim našim područnim školama svi učenici imati besplatnu 
školsku prehranu. Vrijednost projekta je 673.215,35 kuna, a projekt će se provoditi u 
Osnovnoj školi Ljudevita Modeca, Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ i Centru za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.



Zdravo Križevci

Inicijativa koju smo pokrenuli 2020. godine kao odgovor na lockdown, u promatranom 
razdoblju proširena je s područja Križevaca na područje Koprivnice, Vrbovca, Svetog Ivana 
Zeline i Bjelovara. Ovime smo našim lokalnim proizvođačima omogućili dodatni kanal 
prodaje, promociju njihovih proizvoda, a brojnim kupcima dostupnost zdrave i svježe hrane. 

POSJETE KRIŽEVCIMA

Povodom polaganja kamen spoticanja u znak sjećanja na žrtvu holokausta, sugrađana 
Milana Margulita, imao sam prilike susresti se s veleposlanikom Države Izrael u Republici 
Hrvatskoj NJ.E. Ilanom Morom i predsjednikom Židovske vjerske zajednice Bet Israel Ivom 
Goldsteinom.

U promatranom razdoblju Gradsku upravu posjetili su učenici iz srednjih poljoprivrednih škola 
iz gradova Kumanovo, Sveti Nikole, Skoplje i Tetovo iz Sjeverne Makedonije u sklopu 
Erasmus+ projekta koji provodi Srednja gospodarska škola Križevci. Pohvalili su naš grad, 
rekli da se iznimno ugodno osjećaju te mi je to kao gradonačelniku ovog grada bilo značajno 
čuti.  Nakon učenika, sredinom svibnja posjetili su nas predstavnici gradova i općina iz 
Sjeverne Makedonije koji su obišli Križevačke sunčane krovove i upoznali se s našim 
politikama po pitanju obnovljivih izvora energije.

Posjetila su nas i predstavnici općina iz Zlatibora te Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz 
Republike Srbije, potom predstavnici Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona iz Bosne i 
Hercegovine te predstavnici Regionalne energetske agencije Sjever kako bi se upoznali s 
našim iskustvima po pitanju energetske tranzicije i uključivanja građana.

U sklopu austrijsko-hrvatskog Poslovnog susreta „Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj“ 
Križevce su posjetili predstavnici austrijskih tvrtki u pratnji direktorice Austrijskog ureda za 
vanjsku trgovinu Sonje Holocher-Ertl koji su uzeli Križevce kao primjer dobre prakse po 
pitanju gospodarenja otpadom. 

Svaki ovaj posjet bio je iznimno važan za nas, ali možda daleko najvažniji posjet bio je onaj 
predstavnika Europske komisije i predstavnika jedinica lokalne samouprave država članica 
Europske unije koji su posjetili Križevce krajem lipnja. Nakon prezentacije svega što radimo 
po pitanju energetske tranzicije, od Križevačkih sunčanih krovova, sufinanciranja solarnih 
elektrana našim sugrađanima pa do Energetsko-klimatskog ureda i velike solarne elektrane, 
ostao sam poprilično iznenađen tolikom količinom odobravanja i pohvala za naš trud i rad što 
mi je dokaz da su Križevci zaista na dobrom putu i puno ispred nekih većih europskih 
gradova.

Na temu energetske tranzicije i geotermalnog potencijala, Gradsku upravu posjetila je i 
voditeljica Gospodarskog odjela Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Emily Stoll sa 
suradnicom kojoj sam također predstavio sve naše mjere i programe koji se provode u tom 
smjeru.



PREDSTAVLJANJE KRIŽEVACA

U promatranom razdoblju Križevce je posjetilo mnogo delegacija iz drugih zemalja, a također 
sam, na poziv organizatora, sam predstavio Križevce u nekoliko drugih gradova.

Početkom ožujka posjetio sam Budimpeštu u Mađarskoj radi obilaska njihovog 
intermodalnog terminala BILK i stjecanja primjera dobre prakse zbog uspostave 
intermodalnog terminala u Križevcima. Na poziv udruge Zelena Istra sudjelovao sam 
sredinom ožujka u panel raspravi o ulozi gradova, građana i lokalnih zajednica u energetskoj 
tranziciji koja je održana u Puli. Zajedno s predstavnicima Zelene energetske zadruge, Grada 
Zagreba i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske posjetio sam tvrtku 
Urban Innovation Vienna i tvrtku Wien Energie s kojima sam razgovarao o građanskoj 
energiji i energetskoj zajednici građana te prenio iskustva Križevaca. Kao član Upravnog 
odbora udruženja Energy Cities u travnju sam prisustvovao godišnjem Forumu Energy Cities 
u Bruxellesu u Belgiji te predstavio Križevce svojim kolegama gradonačelnicima i 
zamjenicima gradonačelnika drugih europskih gradova. O Križevcima i svemu što radimo po 
pitanju energetski neovisnog grada govorio sam na Festivalu Dobra energija koji je održan 
krajem travnja u Zagrebu. Početkom svibnja posjetio sam mjesto Dobrovnik u Sloveniji i Lenti 
u Mađarskoj kako bih vidio funkcioniranje geotermalnog sustava za grijanje objekata s 
obzirom na planove Grada Križevaca da geotermalnu bušotinu Križevčanka -1 koristi za 
potrebe grijanja kompleksa javnih zgrada. Nikada se nisam bojao učiti od drugih, svjestan da 
iskustva drugih mogu pomoći u što boljoj provedbi projekata u Križevcima. Sredinom svibnja 
posjetio sam Intersolar sajam u Munchenu u Njemačkoj te se susreo s brojnim 
predstavnicima u svijetu energetike u cilju razmjene iskustava i kontakta. 

Nadalje, na poziv predsjednika Upravnog odbora udruženja Energy Cities posjetio sam 
krajem svibnja grad Heidelberg u Njemačkoj te s gradonačelnikom i njegovim suradnicima 
razgovarao o energetskoj tranziciji, njihovim politikama i urbanoj mobilnosti. Nakon 
Heidelberga posjetio sam Delft gdje sam se susreo s potpredsjednikom udruženja Energy 
Cities s kojim sam razgovarao o uspostavi district heatinga, a on mi je zajedno sa 
suradnicima govorio o prednostima tog sustava i na što paziti kod implementacije. S obzirom 
na blizinu, posjetio sam Rotterdam - luku Massvlakte 2 i kontejnerski terminal, opet, radi 
planova Grada Križevaca oko uspostave terminala na intermodalni prijevoz. 

Radi sudjelovanja na završnoj konferenciji projekta Healing Places posjetio sam Wroclaw u 
Poljskoj i na taj način predstavio Križevce i našu geotermalnu bušotinu Križevčanka -1. Na 
poziv Nacionalnog demokratskog instituta sudjelovao sam na godišnjem forumu u Splitu i 
govorio o ciljevima i projektima Grada Križevaca koji se provode kako bi postali energetski 
neovisni do 2030. godine. Sudjelovao sam i na webinaru „Jačanje energije zajednice: 
Rasprava s pionirima“ u organizaciji udruženja Energy Cities gdje sam govorio o ulozi grada i 
gradonačelnika te važnosti uključivanja građana u energetsku tranziciju.



INFRASTRUKTURA

Dogradnja Dječjeg vrtića Križevci 

U promatranom razdoblju završili su radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Križevci. Radovi su 
provedeni u dvije faze te je ukupna vrijednost iznosila 5,1 milijun kuna. U prvoj fazi provedeni 
su grubi građevinski radovi dok je  u drugoj fazi postavljena stolarija, sanitarni čvorovi, podno 
grijanje i fasada na objektu. Ovime smo proširili smještajne kapacitete našeg vrtića, no 
unatoč tome i dalje je velik broj zahtjeva za upis djece u vrtiće pa smo na natječaj 
Ministarstva znanosti i obrazovanja prijavili gradnju još jednog vrtića.

Uređenje gradskog stadiona

Krenuli su dugo čekani radovi na rekonstrukciji gradskog stadiona vrijedni 6,6 milijuna kuna. 
Radovi su obuhvatili dogradnju prostorija i natkrivanje tribina, rekonstrukciju postojećih 
prostorija i izgradnju pomoćnog objekta. U stadion godinama nije ništa ulagano, a naši 
nogometaši svojim su rezultatima zaslužili bolje uvjete te vjerni navijači bolje uvjete za 
navijanje. 

Otvoren rekonstruirani Društveni dom u Carevdaru

Sredinom lipnja imao sam čast otvoriti rekonstruirani Društveni dom u Carevdaru. Još jedan 
uspješno proveden projekt koji je financiran kroz Podmjeru 7.4. iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske 2014.-2020. Neki će reći da su uložena sredstva prevelika, no ja kažem 
da smo priliku za povlačenje sredstava iskoristili te uredili ovaj dom na radost brojnih 
mještana naselja Carevdar. Ne možemo samo ulagati u gradu, dužni smo brinuti i o našim 
naseljima.

RAZVOJ GRADA

Predstavljen novi identitet Grada Križevaca

Rezultati popisa stanovništva pokazali su da u cijeloj Hrvatskoj pada broj stanovnika i da se 
moramo boriti kako za postojeće tako i za potencijalne nove stanovnike. Nakon provedenog 
istraživanja, rezultati su pokazali da građani ostalih gradova ne znaju da Križevci postoje pa 
smo stoga povodom 770-og rođendana grada krenuli s brendiranjem Križevaca kao zelenog 
i održivog grada. Ovo ne znači da smo, sukladno izjavama nekih sugrađana, promijenili 
službeni grb grada niti da se odričemo njegove povijesti, već smo poduzeli prve korake 
prema pozitivnom doživljavanju Križevaca i identiteta po kojem će se razlikovati od ostalih 
gradova. Želimo prenijeti svima našu bogatu povijest, Spravišče, sv. Marka Križevčanina, 
Štatute, no da bismo to prenijeli, prije svega trebamo privući ljude u Križevce i prikazati im 
benefite života u našem gradu.



DRUŠTVENA DJELATNOST

Križevci proglašeni Gradom za mlade

Zahvaljujući brojnim projektima i aktivnostima, Grad Križevci dobio je status „Grad za mlade“. 
Ovaj status dodijelilo nam je Povjerenstvo Udruge gradova za dodjelu certifikata pa su se 
tako Križevci našli u društvu tri grada, od 15 prijavljenih, koji su pokazali da ovaj status 
zaslužuju. Ovo je dokaz da se u Križevcima provodi kvalitetna politika usmjerena prema 
mladima te nam je to daljnji poticaj za unapređivanje kvalitete života mladih u gradu. Kino, 
Skate park, stipendije za studente deficitarnih zanimanja, rekonstrukcija sportskih objekata, 
uključivanje mladih i brojni drugi projekti pridonijeli su stjecanju ovog prestižnog statusa.

Uspostavljen produženi boravak u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci

Da smo Grad – prijatelj djece dokazuje i činjenica da smo po prvi puta pokrenuli uslugu 
produženog boravka u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci. Škola je osigurala prostor, a 
Grad je osigurao financijska sredstva za zapošljavanje dvije učiteljice. Produženi boravak 
krenuo je 1. ožujka, a zadovoljni su, kako roditelji koji zbog posla ne mogu biti s djecom kod 
kuće u vrijeme kad nema nastave, tako i djeca budući da u produženom boravku, osim 
domaće zadaće, imaju i razne zabavno-edukativne sadržaje.

Osigurane besplatne pripreme za državnu maturu

Kako bi našim maturantima omogućili što bolju pripremu za državnu maturu te pomogli 
roditeljima da ne moraju pripreme financirati iz svog budžeta, i ove godine financirali smo 
korištenje aplikacije ePripreme. Prema provedenim analizama, maturanti koji su prošle 
godine koristili ovu aplikaciju ostvarili su stopostotnu prolaznost na državnoj maturi pa nam je 
to bila motivacija da nastavimo s ovim programom.

Opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava

Svake godine nabavlja se vrijedna oprema za naša dobrovoljna vatrogasna društva kako bi 
ona bila što spremnija za intervencije. Ove godine, sukladno potrebama, nabavljena su 
radna odjela, intervencijska zaštitna odjela, vatrogasne zaštitne čizme, zaštitne rukavice za 
strukturne požare, zaštitne rukavice za tehničke intervencije, zaštitne kacige, vatrogasni 
opasači, usisne cijevi, tlačne cijevi, hidrantski ormarići, mlaznice, užad, nosači crijeva i 
brentače. Vrijednost nabavljene opreme je 120 tisuća kuna.



SOCIJALNA SKRB 

Dar rodiljama

U ovom promatranom razdoblju imali smo 70 zahtjeva rodilja, te je  obuhvaćeno ukupno 71 
novorođenčadi na što je utrošeno 85.000,00 kuna. 

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada odobrava se samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne 
materijalne ugroženosti, a u promatranom razdoblju bila su 33 zahtjeva na što je utrošeno 
21.342,84 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 bila su 22 korisnika ove mjere na što je utrošeno 
31.886,27 kuna.

Pomoć u kući starijim osobama

Sa županom Darkom Korenom i ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Križevci 
Antonijom Pukec potpisao sam Sporazum o provođenju pomoći u kući starijim osobama i 
dnevnog boravka za starije osobe. Ovaj program provodi se kontinuirano 16 godina za 
redom i njime se pomaže starijima kojima je potrebna pomoć druge osobe. Uz ostale 
programe koji se provode u Križevcima kao što su jednokratna pomoć, pomoć za ogrjev, 
božićnice te projekt Zaželi Gradskog društva Crvenog križa Križevci, ovo je još jedan 
program kojim se izravno brine o starijim osobama.



ZAŠTITA OKOLIŠA

Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada namijenjeni djeci

Uspješno smo ostvarili financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su namijenjeni djeci. 
Ovi spremnici u obliku su životinja te su postavljeni u dječje vrtiće na području grada kako bi 
se kod djece od najranije dobi razvijale pozitivne navike u postupanju s otpadom.

Živi održivo – smanji otpad

Kako bi na području Križevaca dodatno smanjili otpad, zajedno s Komunalnim poduzećem 
d.o.o. Križevci i energetskom zadrugom KLIK pokrenuli smo projekt „Živi održivo – smanji 
otpad“. Kroz projekt će djelatnici Komunalnog poduzeća provesti niz edukacija u gradskim 
ustanovama, poduzećima, udrugama i s našim sugrađanima. Ovim projektom napravit će se 
dodatni iskorak u pravilnom odvajanju otpada kako bi se postigla norma EU od 50 posto 
odvojeno prikupljenog otpada.

Sufinanciranje projektne dokumentacije za postavljanje fotonaponske elektrane u 
kućanstvima

Nastavili smo s ovim vrlo vrijednim programom sufinanciranja projektne dokumentacije – 
izradu glavnog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u 
kućanstvima. U odnosu na prvu godinu kada su bila samo dva korisnika, ove godine ih 
imamo 54 što pokazuje da se naši sugrađani sve više okreću obnovljivim izvorima energije te 
da zajedno s nama dijele cilj – postati energetski neovisan grad do 2030. godine.

Novo priznanje Križevcima

Križevcima je dodijeljeno priznanje u kategoriji lokalna i područna samouprava kao pokretači 
zelenih promjena za projekt Energetsko-klimatskog ureda. Ovo je još jedno u nizu priznanja 
koje sam imao prilike primiti u proteklih nekoliko godina te potvrda da ono što radimo u 
Križevcima po pitanju zelenog i održivog nije kopija već jedinstveno i vrijedno. Priznanje je 
dodijeljeno u okviru Greencajt festivala u partnerstvu s Ministarstvom gospodarstva i 
održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u suradnji s 
Hrvatskom gospodarskom komorom.



MANIFESTACIJE

Valentinovo

Blagdan sv. Valentina, poznatije kao Dan zaljubljenih, ove je godine u Križevcima obilježen 
prigodnim programom i ukrašenim gradom. Održana je promocija knjige Inne Moore 
„Spašen“, pripovijedanje knjige „Marta i Ivek“ autora Josipa Petrlića Pjera i članove dramsko-
scenske skupine Kolibrići. Upriličen je susret s najčitateljima u Gradskoj knjižnici „Franjo 
Marković“ te izložba unikatnog nakita Kristine Kovačić „Škatuljica“. 

Dani Marcela pl. Kiepacha

U suradnji s Gradskom knjižnicom „Franjo Marković“ Križevci, Gradskim muzejom Križevci i 
Udrugom P.O.I.N.T. te uz potporu Saveza inovatora Hrvatske i Saveza inovatora Zagreba, 
održani su još jedni Dani Marcela pl. Kiepacha u cilju očuvanja sjećanja na ovog velikog 
izumitelja na polju elektrotehnike. Edukativna predavanja, radionice i izložbe održane su tom 
prigodom, a čime je u konačnici obilježen 128. rođendan Marcela pl. Kiepacha, našeg 
znamenitog sugrađanina.

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Povodom Međunarodnog dana žena održano je nekoliko programa namijenjenih svim 
Križevčankama. Tako je pripremljen zabavno-edukativni program, javna panel rasprava 
„Uloga žene u 21. stoljeću“, predstava „Šund naš svagdašnji“, dokumentarni film Teresa 
Griffiths „Uhvati Lee Miller“ kao i izložba „Čuvamo prirodu – planete se bude“. Hvala 
suorganizatorima, Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, Pučkom otvorenom učilištu 
Križevci, Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci i Udruzi K.V.A.R.K.

Obilježen Uskrs 

Kako bi se očuvala dugogodišnja tradicija i običaji, i ove godine pripremljena je manifestacija 
Uskrs u Križevcima koja je započela tradicionalnom izložbom domaćih i europskih pisanica 
društva LIPA. Djeca su mogla tražiti skrivene uskršnje pisanice s motivima čunčane čipke te 
osvojiti prigodne nagrade, održana je i dječja čajanka „Pjegavi zec“, te radionica, a 
građanima su tradicionalno podijeljene ribice na Veliki petak. Javna vatrogasna postrojba 
grada Križevaca drugu godinu za redom upriličila je tradicionalno paljenje vuzmice dok je 
AMK Križevci organizirao još jedno moto i biciklističko druženje. Uskrs u Križevcima okupio 
je velik broj građana što me iznimno raduje.



Obilježen Dan grada Križevaca

Brojnim događanjima za djecu, sajmom „Križevci u cvijeću“, sportskim sadržajima i 
natjecanjima, predstavama, radionicama, izložbama, nagradnim natječajem za građane, 
koncertom grupe Silente i brojnim drugim događanjima obilježili smo 770. rođendan grada 
Križevaca. Hvala svim udrugama i ustanovama koji su zajedno s nama organizirali niz 
događanja te svima vama koji ste s nama sudjelovali u proslavi još jednog rođendana naših 
Križevaca.

Križevci u cvijeću

Sajam cvijeća „Križevci u cvijeću“ pokrenuli smo 2019. godine, no radi koronavirusa, drugo 
izdanje ove manifestacije uspjeli smo održati tek ove godine. Brojni posjetitelji mogli su kupiti 
cvijeće, ukrasno bilje, sadnice, strojeve, alat i opremu za hortikulturu na Nemčićevom i 
Strossmayerovom trgu po promotivnim cijenama. Osim toga, mogli su se uključiti u akciju 
čišćenja, besplatne vođene ture gradom, te u radionice na temu uzgoja i održavanja cvijeća 
kao i izrade cvijeća od krep papira.

Dani jagoda

Zajedno s inicijativom „Zdravo Križevci“ i Turističkom zajednicom grada Križevaca organizirali 
smo još jedne Dane jagoda na Strossmayerovom trgu. Građani su mogli kušati i kupiti 
jagode naših proizvođača te im na taj način pružiti podršku. 

Dan maturanata

Nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, epidemiološke mjere su konačno 
dozvolile okupljanja te samim time i obilježavanje Dana maturanata. Tako smo za naše 
maturante pripremili, u suradnji sa Srednjom školom „Ivan Seljanec“ Križevci, okrijepu kod 
sportske dvorane u Potočkoj ulici te sukladno željama, koncert Tamburaškog sastava 
Ledina. 

54. Križevačko veliko spravišče

Održali smo još jedno Križevačko veliko spravišče koje je ove godine bilo iznimno dobro 
posjećeno. Očuvali smo tradiciju prikazom predstave o pomirbi kalničkih šljivara i križevačkih 
purgera, a posjetitelji su mogli zajedno s glumcima nazdravljati po Križevačkim štatutima. 
Spravišče nije Spravišče ako nema vola pa su ove godine posjetitelji mogli pratiti proces 
pečenja vola te ga besplatno degustirati. Veliku posjećenost zabilježila je Štruklijada u kojoj 
su posjetitelji mogli kušati štrukle naših mjesnih odbora. Neizostavni koncerti, Pivišče, Večer 
vina i čvaraka, bogat program za djecu, nastupi kulturno-umjetnički društva, KUFER festival, 
nastupi i radionice te brojni drugi sadržaji obilježili su 54. Križevačko veliko spravišče. Hvala 
svima koji su utkali dio sebe u organizaciju, brojnim pokroviteljima koji su prepoznali značaj 
Spravišča, ali i svim posjetiteljima koji su nas posjetili. 



2. Sportski viKŽend

Svjesni važnosti sporta, organizirali smo još jedan Sportski viKŽend. Natjecanje u šahu, 
nogometu, sportsko-plesni program, joga, preponsko jahanje, košarka i biciklijada okupili su 
velik broj posjetitelja, kako djece tako i odraslih. Ovom manifestacijom promovira se sport 
kao i sami sportski klubovi.



ZAKLJUČAK

Poštovane vijećnice i vijećnici,

2020. godine zadesila nas je pandemija koronavirusa, uslijedili su potresi, a kada smo 
pomislili da će doći razdoblje mira, zadesio nas je rat u Ukrajini i naglo povećanje cijena. 
Svemu tome, pristupili smo odgovorno i razumno, te se suočili s problemima. U najtežim 
trenutcima, ova Gradska uprava bila je stabilna i na usluzi svojim sugrađanima. 

Vidite iz prethodnih stranica da grad napreduje, za Križevce se zna, uzima ih se kao 
primjer dobre prakse. Nas, grad od 19 tisuća stanovnika pored drugih razvijenijih i bogatijih 
europskih gradova. Imamo znanja i vještine, volje i motivacije da radimo za naše sugrađane. 
Rješavamo goruće probleme, lobiramo, razgovaramo, a zajedno ćemo prebroditi i ovo još 
jedno teško razdoblje. 

Kažu da smo 2018. godine projektom Križevačkih sunčanih krovova predvidjeli sve 
ovo. Nismo, nego smo razmišljali o budućnosti, o mogućnostima i drago mi je da jesmo jer 
se danas u Križevcima postavljaju fotonaponske elektrane na obiteljske kuće uz podršku 
grada, idu nove i na javne zgrade, Križevci su uzor drugim gradovima i građanima. Mnogi 
govore da je naš cilj da postanemo energetski neovisan grad do 2030. godine samo dobar 
PR. Nije, mi to zaista ostvarujemo, koliko god to neki ne žele vidjeti. 

U ovim teškim trenutcima, bitno je zajedništvo, zato, drage vijećnice i vijećnici, idemo 
raditi zajedno za naše sugrađanke i sugrađane. 

Na prethodnim stranicama mogli ste vidjeti kratki pregled provedenih aktivnosti u 
razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine pa Vas ovim putem pozivam da podržite ovo 
Izvješće o radu gradonačelnika.

Gradonačelnik
Mario Rajn

KLASA: 024-03/22-01/004
URBROJ: 2137-2-01/7-22-2
Križevci, 15. rujna 2022. godine
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