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PREDMET: Delegacija Primorsko-goranske županije posjetila Grad i Okrug   
                     Karlsruhe u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg 
                       -PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE- 
  

Dugogodišnja uspješna suradnja Primorsko-goranske županije s Njemačko-
hrvatskim društvom iz Karlsuhea, a s ciljem jačanja suradnje na područjima 
gospodarstva i socijale s jednim od najrazvijenijih dijelova Njemačke, potaknula je 
posjet delegacije Primorsko-goranske županije predvođene županom Zlatkom 
Komadinom i zamjenicom župana Marinom Medarić tom njemačkom gradu i okrugu. 
Delegacija, u čijem su sastavu bili i ravnatelji svih županijskih domova za starije i 
nemoćne osobe te pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica 
Marač, posjetila je nekoliko zdravstvenih ustanova te domova za starije osobe kako bi 
razmijenili iskustva sa svojim njemačkim kolegama. Zaključak je ravnatelja domova da 
je to bila izvrsna prilika za stjecanja novih znanja, ali i saznanje da je socijalni sustav u 
Primorsko-goranskoj županiji itekako može mjeriti sa socijalnim sustavom europskih 
zemalja. Dogovoren je nastavak suradnje uz mogućnost dobivanja donacija bolničkih 
pomagala iz Karlsuhea što već godinama uspješno dogovara Njemačko–hrvatsko 
društvo prijateljstva na čelu s predsjednicom Mirjanom Diminić koja je bila jedna od 
glavnih inicijatorica i organizatorica posjeta. 

Župan Zlatko Komadina sastao se i s vodstvom Grada i Okruga, 
gradonačelnikom Wolframom Jägerom te predsjednikom Okruga Christophom 
Schnaudigelom. Teme razgovora bile su vezane uz poticanje suradnje na području 
gospodarstva, povezivanje poduzetničkih zona, korištenje riječkog prometnog pravca 
kao izvoznog za taj njemački grad, ali i razmjena iskustava iz područja visokog 
obrazovanja, socijale i zdravstva te turizma. Domaćini su zainteresirani za suradnju sa 
Županijom. Grad Karlsruhe ponosan je na uspostavljenju suradnju s Gradom Rijekom i 
nada se da će budući kontakti i s lokalnom i regionalnom samoupravom uroditi 
konkretnim zajedničkim projektima. Delegacija Županije posjetila je i gradić Dobel koji je 
poznat kao klimatsko lječilište. U razgovoru s gradonačelnikom Christophom 
Schaackom župan Komadina je predložio i suradnju s jednom od općina s područja 
Primorsko-goranske županije. Prijedlog je da to bude Dobrinj, poznat po ljekovitom 
blatu u Uvali Soline.  

 Inače, ustrojstvo kao i ovlasti njemačkih okruga vrlo su slični ustrojstvu i 
ovlastima hrvatskih županija.  
 

Unaprijed zahvaljujemo na objavi uz srdačne pozdrave.  
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DOSTAVITI:        
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 


