Željko Turk - Životopis
Rođen sam 25. ožujka 1962. godine u Zagrebu, a cijeli svoj život živim u Zaprešiću, točnije u
Kupljenovu. Tamo sam završio osnovnu školu, a srednjoškolsko obrazovanje u Zagrebu.
Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen sam i otac dvoje
djece.
Radnu karijeru započeo sam u zabočkoj Regeneraciji, a od 1991. krećem u poduzetničke vode te
osnivam privatnu tvrtku za proizvodnju i promet tekstilom, koja i danas uspješno posluje.
1991. godine postajem član Hrvatske demokratske zajednice, a 2000. sam izabran za
predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Zaprešić i tu funkciju obnašam sve do 2020. godine
kada preuzimam funkciju predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije. Član
sam i Predsjedništva stranke, a u jednom mandatu obnašao sam i dužnost zastupnika u
Hrvatskom saboru.
Osnivanjem Grada Zaprešića 1995. godine, postajem član Gradskog poglavarstva. Od 2001.
godine bio sam zamjenik gradonačelnika, a od 2006. preuzimam funkciju gradonačelnika koju
obavljam sada već 15 godina.
Misao vodilja tijekom svih tih godina bila je od Zaprešića stvoriti moderan europski grad, visoke
kvalitete života. Zaprešić je bio predgrađe, a danas je gradić koji se ponosi svojom bogatom
poviješću i tradicijom, ali s modernim prometom, niskom nezaposlenošću, visokim komunalnim
standardom i kvalitetnim sustavom obrazovanja. Zaprešić je danas treći grad srednje veličine po
kvaliteti života i grad iz kojeg se ne odlazi, već grad u koji se dolazi živjeti.
2013. godine izabran sam za predsjednika Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Od tada se
aktivno zalažem za bolji položaj gradova, decentralizaciju sredstava i ravnomjerni razvoj kako bi
i drugi gradovi došli u skupinu najrazvijenijih gradova, među kojima se danas nalazi i Zaprešić.
Član sam i Europskog odbora regija, savjetodavnog tijela EU-a, koje čine izabrani lokalni i
regionalni predstavnici iz svih 27 država članica. Svi članovi imaju priliku iznijeti svoje mišljenje o
zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove. Sudjelujem u radu Povjerenstva za
građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX), koje se bavi područjem slobode,
sigurnosti i pravde, imigracijskom politikom, politikom susjedstva (uključujući Istočno
partnerstvo i euromediteransku suradnju) te decentraliziranom suradnjom za razvoj i pitanja
povezana s proširenjem EU-a. Član sam Povjerenstva za prirodne resurse (NAT) koje, između
ostalog, razmatra zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i ruralni razvoj, šumarstvo,
proizvodnju hrane, javno zdravlje i zaštitu potrošača.

