
18.12.2014

Izvješće medijskih objava

Press CLIPPING d.o.o., Florijana Andrašeca 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: +385 1 30 948 04,
fax: +385 1 30 10 262, e-mail: press@pressclip.hr, www.pressclip.hr

Muzeji Hrvatskog zagorja



1

18.12.2014 Glas Slavonije Stranica/Termin: 6 Hrvatska

Naslov: Nitko ne želi oživiti turistički potencijal Titova Kumrovca

Sadržaj: NA NATJEČAJU NIJE BILO ZAINTERESIRANIH INVESTITORA

Autor: E. SOUDIL

Rubrika, Emisija: Novosti Žanr: izvješće Naklada: 24.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

18.12.2014 Novi list Stranica/Termin: 5 Hrvatska

Naslov: Ni nakon 25 godina nitko neće Kumrovec

Sadržaj: NEMA NITI JEDNE PONUDE

Autor: A. J.

Rubrika, Emisija: Novosti Žanr: izvješće Naklada: 21.188,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Muzeji Hrvatskog zagorja

Lista objava

www.pressclip.si
www.pressclip.hr


18.12.2014 Stranica/Termi 6

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Novosti Žanr:

Površina/Trajanje: 347,82 Naklada: 24.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Priredio: E. SOUDIL

NA NATJEČAJU NIJE BILO ZAINTERESIRANIH INVESTITORA

Nitko ne želi oživiti turistički
potencijal Titova Kumrovca

Na natječaj za zakup nekretnine i zemljišta

"Rezidencije Kumrovec" nije pristigla
ni jedna ponuda potencijalnih zainteresiranih

investitora, objavio je Državni
ured za upravljanje državnom imovinom
(DUUDI) na svojim mrežnim stranicama, a

prenosi Tportal. Natječaj, koji je DUUDI
raspisao u suradnji s Općinom Kumrovec,
Ministarstvom kulture i Muzejom Hrvatskog

zagorja, trajao je do 16. prosinca do 14
sati. No na natječaj nije pristigla ni jedna
ponuda iako je Republika Hrvatska, kako
napominju iz DUUDIja, izišla u susret
potencijalnim investitorima te ugradila u
natječaj odgodu plaćanja ugovorene mjesečne

zakupnine, kao i određeno razdoblje u
kojem se plaća samo 50 posto zakupnine, u
cilju stavljanja nekretnine u funkciju. Vrijednost

nekretnine procijenio je ovlašteni
sudski vještak. Očito ni nakon 25 godina nije
pronađeno rješenje za nekretninu u Ku

mrovcu, iako je prema pokrenutom savjetodavnom

programu Projekti 100 bio iskazan

inicijalni interes za tu nekretninu i za
njezino stavljanje u funkciju, navode iz
DUUDIja. Ističu kako se ne odustaje od
projekta te će u realno vrijeme biti organiziran

novi natječaj. Općina Kumrovec,
Ministarstvo kulture, Muzej Hrvatskog zagorja

i DUUDI pokrenuli su natječaj za
zakup nekretnine i zemljišta "Rezidencije
Kumrovec" želeći staviti u funkciju tu nekretninu

kako bi komercijalizacijom pridonijela

otvaranju novih radnih mjesta i
oživila turističkougostiteljski potencijal općine

Kumrovec. S obzirom na to daje riječ 0
mjestu u kojemu je rođen Josip Broz Tito,
koji i danas ima velik broj poklonika, ne
samo u Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama
bivše Jugoslavije, koji vole posjetiti njegovu
rodnu kuću, čudno je da nije bilo zainteresiranih

na natječaju.
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Ni nakon 25 godina
nitko neće Kumrovec
RIJEKA Na natječaj
Državnog ureda za

upravljanje državnom
imovinom (DUUDI) za zakup
nekretnine i zemljišta
Rezidencije Kumrovec nije
pristigla niti jedna ponuda
potencijalnih investitora.
Općina Kumrovec,
Ministarstvo kulture, Muzej
hrvatskog Zagorja i DUUDI
pokrenuli su natječaj za

zakup nekretnine i zemljišta,
želeći staviti u funkciju ovu
nekretninu. Napravljena je i

procjena vrijednosti, no iako
je u natječaj ugrađena ići će se u novi natječaj
odgoda plaćanja ugovorene
mjesečne zakupnine kao i određeni period u kojem se plaća
samo 50 posto zakupa, na natječaj nije pristigla niti jedna
ponuda.- Očito niti nakon 25 godina nije pronađeno rješenje za
nekretninu u Kumrovcu, iako je po pokrenutom
savjetodavnom programu Projekti 100 bio iskazan inicijalni
interes za navedenu nekretninu i za njezinim stavljanjem u

funkciju. Treba istaknuti kako se ne odustaje od projekta te će
u realno vrijeme biti organiziran novi natječaj, naveli su u

DUUDIju. (A. J.
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