
 

                           
 

                 REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA 
                   Županijska skupština  
  
       

Z A P I S N I K   
  

sa 4. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, koja je održana  26.  
rujna 2013. u Koprivnici, Zrinski trg 1/I u prostorijama Gradske vijećnice, s početkom u 
16,00 sati.  
  
  Sjednica je sazvana dopisom KLASA:  021-01/13-01/8,  URBROJ: 2137/1-02/04-
13-28 od 18. rujna 2013.  
 
Sjednici prisustvuju: 
 

a) članovi/članice Županijske skupštine: 
 -   Tomislav Babić, Marinko Bagarić, Mijo Bardek, Milan Bingula, Antun 

Bratanović, Ivana Čurdija, Zlatko Delimar, Biserka Đura, Damir Felak, Vjekoslav 
Flamaceta, Boris Garaj, Zdravko Gašparić, Goran Gregurek, Tomislav Ivanek, Irena 
Jagarinec Ištvanović, Andrija Jendrek, Slavko Konfic, Goran Kovačić, Miroslav Kovačić, 
Božidar Krapinec, Ivan Knok, Željko Lacković, Zlatko Makar, Nenad Martinaga, Gordana 
Meñimorec, Vjekoslav Mužinić, Marijan Novak, Eugen Pali, Stjepan Peršin, Željko Pintar, 
Verica Rupčić, Nada Stručić, Natalija Sučić, Zvonimir Širjan, Zdravko Tuba, Zdravko 
Valjak, Vlatko Vargić. 
 

Sjednici ne prisustvuju član/članica: 
1. Franjo Car, opravdano, 
2. Marijana Markešić, opravdano,  
3. Tihomir Sokolić, opravdano, 
4. Mladen Švaco, opravdano. 
 

b) ostali prisutni: 
1. Darko Koren, župan,  
2. Ivan Pal, zamjenik župana, 
3. Darko Sobota, zamjenik župana,  
4. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe, 
5. Vladimir Šadek, pročelnik Službe ureda župana, 
6. Robertina Zdjelar, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun, 
7. Branka Cuki,  pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 
8. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog   odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 
9. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu 

 okoliša, 
10. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 
11. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj,  
12. Melita Birčić, ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, 
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13. Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno ureñenje, 
14. Božidar Slobodnjak, direktor trgovačkog društva „Bistra“ Đurñevac, 
15. Dragutin Guzalić, Županijska uprava za ceste Križevci, 
16. Marko Mioč, član Odbora za statut i poslovnik,  
17. Željko Dragač, Radio postaja Koprivnica,  
18. Sanja Dreven,  polaznica stručnog osposobljavanja u Stručnoj službi 
19. Karolina Franjo Kranjec, polaznica stručnog osposobljavanja u Stručnoj službi. 
 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram 4. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 
županije i pozdravljam sve prisutne današnjoj sjednici. 
 

Molim pročelnicu  Stručne službe da izvrši  prozivku članica i članova. 
    
 PROČELNICA: (Proziva vijećnike)  Prisutno je 36 članica i članova.   
       
 PREDSJEDNIK: Utvrñujem da je sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova 
i da ova Županijska skupština može donositi pravovaljane odluke.  
 

Sada prelazimo na verifikaciju zamjene člana Županijske skupštine. 
Gospodin Frane Franičević dostavio je 20. rujna 2013. pisanu obavijest o stavljanju 

mandata člana Županijske skupštine u mirovanje iz osobnih razloga.  
U skladu sa Zakonom o lokalnim izborima dužnost člana Županijske skupštine 

umjesto gospodina Frane Franičevića obnašati će zamjenik kojeg odreñuje politička 
stranka. 

Molim Mandatno povjerenstvo da utvrdi i podnese izvješće koji će kandidat sa  
Liste  Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP,  Hrvatske narodne stranke – Liberalni 
demokrati – HNS, Hrvatske stranke umirovljenika-HSU i Hrvatsko socijalno-liberalne 
stranke-HSLS obavljati dužnost člana Županijske skupštine kao zamjenik. 

 
ZDRAVKO TUBA: Član Županijske skupštine Frane Franičević dostavio je 20. 

rujna 2013. predsjedniku Županijske skupštine gospodinu Damiru Felaku pisanu obavijest o 
stavljanju mandata člana Županijske skupštine u mirovanje iz osobnih razloga. 
  Gospodin Frane Franičević izabran je za člana Županijske skupštine s Liste  
Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP,  Hrvatske narodne stranke – Liberalni 
demokrati – HNS, Hrvatske stranke umirovljenika-HSU i Hrvatsko socijalno-liberalne 
stranke-HSLS. 

 Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) (u daljnjem tekstu 
Zakon), člankom 79. stavkom 6. propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo 
tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem 
pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela. 

 Nadalje člankom 79. stavkom 8. Zakona odreñeno je da člana predstavničkog tijela 
kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s 
odredbama istoga Zakona. U pogledu zamjenjivanja člana predstavničkog tijela, a sukladno 
odredbama članka 81. stavka 3. Zakona, člana predstavničkog tijela izabranog na 
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s 
koje je izabran i član kojem mandat miruje, a odreñuju ga političke stranke sukladno 
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sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen odreñuju ga dogovorno, a ako ne 
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.  

 U skladu s rečenim Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP,  Hrvatska narodna 
stranka – Liberalni demokrati – HNS, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU i Hrvatsko 
socijalno-liberalna stranka-HSLS odredila je zamjenika koji će obnašati dužnost člana 
Županijske skupštine umjesto gospodina Frane Franičevića, a to je gospodin Vjekoslav 
Flamaceta iz Đurñevca.  

 Uvidom u  Listu  Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP,  Hrvatske narodne 
stranke – Liberalni demokrati – HNS, Hrvatske stranke umirovljenika-HSU i Hrvatsko 
socijalno-liberalne stranke-HSLS Mandatno povjerenstvo utvrdilo je da se gospodin  
Vjekoslav Flamaceta iz Đurñevca nalazi na toj listi, te da može obnašati dužnost člana 
Županijske skupštine, kao zamjenik.  

PREDSJEDNIK: Molim gospodina Vjekoslava Flamacetu da ustane kako bi, u 
skladu s Poslovnikom Županijske skupštine, dao prisegu. 

 
Dopustite da u vaše ime izgovorim prisegu, a nakon čitanja da prisegu potvrdite 

riječju "prisežem" . 
 
"Prisežem da ću prava i  obveze  vijećnika Županijske skupštine obavljati savjesno i 

odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Županije i  Republike  Hrvatske,  da  ću   
se  u  obavljanju dužnosti  vijećnika pridržavati Ustava,  zakona i Statuta Koprivničko-
križevačke  županije  i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”. 
 

  PREDSJEDNIK: Čestitam novom članu. Molim pročelnicu Stručne službe da nas 
izvijesti o izvršenju zaključaka s prošle sjednice. 

 
  MARINA HORVAT PAVLIC: Stručna služba u cijelosti je izvršila zadatke vezane 
uz akte sa 3. sjednice Županijske skupštine koji su objavljeni u Službenom glasniku broj 
8/13 i svi kao takvi prošli su kontrolu zakonitosti pri Uredu državne uprave.  
  
 PREDSJEDNIK:  Skraćene zapisnike s 2. i 3. sjednice smo primili. Ima li primjedbi 
na skraćene zapisnike? 
 Ako nema konstatiram da se skraćeni zapisnici prihvaćaju.   
  Za današnju sjednicu primili smo prijedlog sa 23  točke dnevnog reda.  
    Otvaram raspravu o  prijedlogu  dnevnog reda.  
 Dajem na glasovanje sljedeći  
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje 
od 1. siječnja  do 30. lipnja 2013., s prijedlogom Zaključka,      

 
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.,    
 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna 
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, 
Proračunska zaliha,    
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4. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke 
županije za 2013. godinu (jedinicama lokalne samouprave),     

 
5. Donošenje Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,   

 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju "PORA-e" 

Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih 
aktivnosti u  Koprivničko-križevačkoj županiji,        

 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za 

prostorno ureñenje Koprivničko-križevačke županije,   
 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-
križevačke županije,     

 
9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje 

županijskim i lokalnim  cestama Koprivničko-križevačke županije, 
   

10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju 
predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Koprivničko-križevačke županije,   

 
11. Donošenje Zaključka o otpisu zakonskih zateznih kamata Anñelku Kraljeviću iz 

Križevaca,     
 

12. Razmatranje Izvješća o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 
2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,   

 
13. Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,   
 

14. Razmatranje Informacije o stanju u vinogradarstvu na području Koprivničko-
križevačke županije u 2012. godini s prijedlogom Zaključka,   

 
15. Razmatranje Informacije o lovnom gospodarstvu tijekom 2012. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije s prijedlogom Zaključka,   
 

16. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. za 2012. 
godinu, s prijedlogom Zaključka,    

 
17. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Geopodravina“ za 2012. 

godinu, s prijedlogom Zaključka,      
 

18. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2012. 
godinu, s prijedlogom Zaključka,     

 
19. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2012. 

godinu s prijedlogom Zaključka,     
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20. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bistra d.o.o. za 2012. godinu 
s prijedlogom Zaključka,    

 
21. Informacija župana o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u 

Nadzorni odbor trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za 
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, 

 
22. Informacija župana o  imenovanju članova – predstavnika osnivača u upravnim 

tijelima  (školskim odborima) javnih ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnog i 
srednjeg odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač Koprivničko-križevačka 
županija,   

 
23. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 
 PREDSJEDNIK:   Utvrñujem da je dnevni red prihvaćen. 
 

Sjednice su održali: Odbor za statut i poslovnik,  Odbor za razvoj lokalne 
samouprave, Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport, Odbor za zaštitu okoliša i 
prostorno ureñenje, Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za 
komunalne djelatnosti, Odbor za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i  Odbor za izbor i 
imenovanja.  

Klubovi članova takoñer su održali sastanke. 
  Prelazimo na 1. točku dnevnog reda.  
 

Točka 1. 
 

 PREDSJEDNIK: Izvješće smo primili. Raspravu su proveli svi odbori sazvani za ovu 
Sjednicu, osim Odbora za statut i poslovnik i Odbora za izbor i imenovanja.   
 Obrazloženje daje župan Darko Koren. 
 
 DARKO KOREN: Sve vas srdačno pozdravljam na početku sjednice. Izvješće o 
radu župana, a točnije izvršne vlasti i svih koji nju predstavljaju obuhvaća predmetno 
razdoblje onog perioda dok ovaj saziv Županijske skupštine još nije ovdje sjedio.  
 Neki od članova ove Skupštine po prvi puta se susreću s ovakvim materijalom pa ću 
reći nekoliko uvodnih rečenica. Vjerujem, da ste čitajući ga prepoznali metodologiju kojom 
je obuhvaćeno sve ono što je izvršna vlast činila u tom referentnom razdoblju, a ono se 
sastoji  u tri temeljna poglavlja. To je donošenje akata i predlaganje akata prema 
Županijskoj skupštini, funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanja upravnih odjela i službi 
i protokolarne aktivnosti župana i zamjenika.  
 Što se tiče donošenja akata vidite da je toga bilo poprilično u prvom polugodištu i da 
je u tom dijelu najvažniji Statut Koprivničko-križevačke županije. Jednako tako i 
proračunski akti, odluke i rješenja. Iz pobrojanog vidljiv je opseg i djelokrug aktivnosti 
izvršne vlasti i nema potrebe pojedinačno ih obrazlagati.  
 Kada govorimo o funkcioniranju izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i 
službi, obradili smo to kroz svaki odjel pojedinačno. Sveobuhvatno je dano izvješće o 
djelovanju Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. Jednako tako obrañen 
je sektor poljoprivrede kroz Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, u 
dijelu kojeg nismo zadovoljni sa iskorištenjem sredstava po pojedinim programima, što 
nažalost, nije naša krivnja nego za neke programe ne postoji adekvatan interes. Možda je to 
prilika da razmislimo o njima i ta neiskorištena sredstva u odreñenom dijelu godine 
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raspodijelimo za neke druge programe ili mjesta troška za koje je vidljivo da će biti 
utrošena. 
 Iznimno je povećan opseg posla kod Upravnog odjela za prostorno ureñenje, gradnju 
i zaštitu okoliša kod legalizacije objekata. Iz Izvješća se vidi koliko je zahtjeva zaprimljeno 
do datuma koji je to omogućavao, preko 16.000 zahtjeva. Povrh toga 6.500 zahtjeva u 
koprivničkom odjelu za graditeljstvo. To je veliki i sveobuhvatan posao koji je pred nama. 
Smatram da je to u idućoj godini jedan od najvažnijih procesa poslova koji nam slijede. 
Ovih dana, temeljem odreñenih smjernica Vlade i Ministarstva graditeljstva, kadrovski se 
ekipiramo. Raspisali smo natječaj za četiri osobe za taj povećani opseg posla, možda ćemo 
morati još kroz nekih šest mjeseci, ovisno o okolnostima koje će nam to omogućavati, a 
prije svega o prihodima koje ćemo s tog osnova imati, a što bi nam omogućavalo taj trošak 
zaposlenika.  
 Što se tiče Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i sport, najveći je potrošač 
našeg proračuna, tu se najviše radi i investira kroz sve ove objekte koji su ovdje pobrojani. 
Isto tako obrañena je stavka kreditiranja studenata.  
 Protokolarne aktivnosti župana i zamjenika svode se na sve dogañaje koji su se u 
tom razdoblju odvijali, počev od posjeta predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i 
našeg odlaska k njemu do ostalih dogañaja i susreta koji su se dogañali. Mislim da su 
detaljno opisani u ovom dijelu Izvješća o radu.  
 Završio bi s dogañajem koji je obilježio taj mandat o kojem ovo Izvješće govori, a to 
je proslava Dana Županije kojeg smo proslavili u jednom specifičnom političkom odnosu 
na razini Županije, tzv. kohabitaciji s kojim smo uspjeli mandat privesti kraju. Vjerujem, iz 
ovog Izvješća o radu izvršne vlasti koja bez potpore predstavničke ne bi bila ovako 
uspješna. Vidljivo je da je i taj model jedan pilot projekt kad govorimo o političkoj sceni 
Hrvatske bio uspješan. 
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici odbora žele javiti?  
 
 TOMISLAV IVANEK: Na Odboru za gospodarski razvoj raspravljali smo o ovom 
Izvješću. Ovo je veliki materijal u kojem je pobrojano puno aktivnosti. Prva stvar koja me 
zasmetala to je edukacija u poljoprivredi koja je za pohvaliti, jer izuzetno puno ljudi je 
educirano u tom periodu. Ono što Odbor želi preporučiti da se pokušaju aktivirati vlastiti 
potencijali. Nevjerojatno je da je educiranje vršeno preko Pučkog učilišta, a mi u ovoj 
Županiji imamo najstariju poljoprivrednu gospodarsku školu u jugoistočnoj Europi koja se 
u taj proces educiranja vinogradara, ratara, proizvoñača nije uključila. Vjerojatno su u 
pitanju sredstva, ali s malo truda mislim da se to može poboljšati.  
 Druga stvar koju smo stavili u zaključak je nešto što pozdravljamo i smatramo da je 
jedan od najboljih načina izlaska ove zemlje iz krize, to je da je 18. siječnja u Gimnaziji 
Fran Galović, pod pokroviteljstvom Županije osnovan Centar izvrsnosti. Ova Županija, ja 
ću naglasiti, posebno moj Grad Križevci i okolina su na raznim natjecanjima mladih 
matematičara, informatičara i fizičara osvojili toliko nagrada da značajno preskačemo 
postotak koji je uobičajen negdje. Imamo pobjednike informatičkih, matematičkih 
olimpijada. Mislim da je to jedini način kako se treba raditi. Zaključak je da zamolimo 
Županijsku skupštinu da potpomogne takav centar izvrsnosti da se djelatnosti, sada je to na 
području matematike, prošire i na informatiku, na fiziku, na kemiju i ostale tehničke 
discipline, jer smatram da to može puno lakše izvući ne samo ovu Županiju nego i zemlju, 
iz krize. Postoji bojazan da takvi mladi, izvanredni ljudi otiñu iz ove zemlje. Bez obzira 
otišli ili ne, oni su od ovdje potekli i njihove vrijednosti će se kad-tad u ovu zemlju vratiti. 
To su dva prijedloga Odbora pa molim Skupštinu da ih podrži. Ono što bih još rekao, a nije 
u ovom zaključku zapisano da se za to osiguraju sredstva u proračunu, da ne bude samo 
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formalna pomoć, nego da to bude i materijalna pomoć. To znači da se plate profesori koji se 
angažiraju u tim aktivnostima, da se djeci omoguće nekakvi izleti i slično. Tu je važna još 
jedna stvar, ta djeca su po svemu izuzetno talentirana. Često takvi talenti propadaju zbog 
toga što nemaju adekvatne odnose sa svojim društvom.  
 
 STJEPAN PERŠIN: Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport prihvatilo je 
Izvješće većinom glasova. Složili smo se s tim da je županijska vlast u ovom mandatu u 
kojem mi nismo sudjelovali u izvršavanju tog programa, ali smo na neki drugi način pratili i 
sudjelovali u izvršavanju tih programa. Koprivničko-križevačka županija je jedna od 
županija koja dugi niz godina vodi brigu o svemu na jednoj zavidnoj razini.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? 
 
 IVAN KNOK: Kada govorimo o Izvješću o radu župana za prvo polugodište, 
mislim da smo na prošloj sjednici raspravljali o Izvješću o radu župana za II. polugodište 
2012. godine. Tada smo kao Klub vijećnika sugerirali da se izvješća dopune sa nekim 
elementima kako bi nama bilo jasno da li su ostvareni ciljevi i programi koji su zacrtani, ne 
samo kroz proračun nego kroz programe Županije. Pored svih ovih podataka koji stoje 
sigurno bi bilo dobro da mi kao članovi znamo koji su to bili ciljevi i da li su ti ciljevi 
ostvareni kroz ovih šest mjeseci. Klub vijećnika nije zadovoljan s ovim Izvješćem, ono što 
je i župan naglasio da u dijelu realizacije programa od onog u gospodarskom i komunalnom 
dijelu, ostvareno 20% u segmentu poduzetništva, a u programu poticajnih mjera za 
poljoprivredu čak i manje. To je bitna pretpostavka gdje smo planirali sredstva iz 
proračuna, nažalost nije ostvareno. Uvažavam primjedbu da se mnogi poljoprivrednici nisu 
javili za sredstva koja su osigurana u proračunu. 
 Zbog tih razloga koji su ovdje naznačeni gdje se ne vidi koji su postoci, dakle 
ciljevi, plan i realizacija, Klub vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i HSLS-a neće prihvatiti 
ovo Izvješće. 
 Kad govorimo o protokolarnom dijelu, slažem se da je dosta naznačeno što je župan 
sa svojim suradnicima radio. Možda fali nešto, a to je ono da je u I. polugodištu ove godine 
bilo više protokolarnih aktivnosti, posebno onog dijela kad se hodalo po terenu, po 
vatrogasnim zabavama, gdje smo vidjeli župana u funkciji župana da je odrañivao posao.  
  
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. 
 
 VJEKOSLAV MUŽINIĆ: Govorim s aspekta saznanja od četiri godine kad smo 
raspravljali o izvješćima, naš Klub je od prvog istupa vezano uz ovaj problem kod izvješća, 
dali smo primjedbe kako zamišljamo i što bismo željeli čuti iz tih izvješća. Vjerujem da kad 
dobijete materijal od 40-tak stranica teško je pohvatati sve konce, tu su i statistički 
pokazatelji, tu je vjerno prikazano što su radili pojedini segmenti u upravi. Na tragu ovoga 
što je rekao kolega Knok da bi ipak trebalo da se olakša nama, da možemo pratiti rad po 
Izvješću, jer ima kvalitetnih dijelova, što je neosporno, da nas se uvede u problematiku pa 
da se kaže u razdoblju od šest mjeseci do, težišne aktivnosti, programi koje smo mi 
aktivirali, da ih pratimo. Nakon toga slijede analize i da se kaže problemi su bili u realizaciji 
takvi, došlo je do tih i tih odstupanja. Nije loše da se mi upoznamo, da vidimo koliki je 
napor bio uložen u to, da se upozori na što se nailazilo, zbog čega je došlo do manjkavosti u 
realizaciji odreñenih programa i reći koliko se realiziralo. Svi smo suočeni s realnošću, ona 
je takva kakva je, ali treba reći uvodno što planiramo i zaključno dati analizu i dati ocjenu. 
To je ono što fali ovom Izvješću.  
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 VERICA RUPČIĆ: Predlažem, to sam rekla i na Odboru, mi četiri godine slušamo, 
konstantno je gospodin Mužinić nezadovoljan. On ima ideje kako bi to Izvješće trebalo 
pripremati, pratiti i napraviti. Predlažem da se osnuje jedno radno tijelo na čelu kojega će 
biti gospodin Mužinić i da onda on prati rad župana i da on pripremi to izvješće, da više 
nemamo ovakvih dvojbi da li je nešto napisano dobro ili nije.  
 
 ŽELJKO LACKOVIĆ: Primijetio sam da u Izvješću rada župana u pogledu 
sufinanciranja projekata gradnje objekata gospodarenja otpadom u procesu sanacije 
službenih odlagališta komunalnog otpada u Županiji je došlo do izmjene, a ona se odnosi u 
tome da je Gradu Đurñevcu kao nositelju tog projekta došlo do značajnog smanjenja 
sredstava, u odnosu sufinanciranja županije do 35%. Prva naša situacija koja je okončana i 
dostavljena na plaćanje, rješenjem župana odobrena u iznosu 180.000,00 kuna, čak je takvo 
plaćanje bilo navedeno. Ovdje se govori da nije dostavljen ugovor o sanaciji odlagališta sa 
Fondom za zaštitu okoliša što nije točno, jer vaš pročelnik za gospodarstvo je vijećnik u 
Gradskom vijeću grada Đurñevca, tako da mislim da se mogla pribaviti sva potrebna 
dokumentacija da se ovaj projekt koji nije niti radi Đurñevca niti radi Županije, provede do 
kraja, a ne da Đurñevac, koji je sada u teškoj financijskoj situaciji, doñe u situaciju da ne 
može osigurati sredstva u preostalom dijelu za dovršenje projekta. U tom dijelu sam htio 
skrenuti pozornost. U tom dijelu trebali bi se javiti i neki iz Đurñevca. S obzirom da mi je 
bilo potvrñeno da će biti plaćanje u redu, nadam se da ovo smanjenje postotka 
sufinanciranja na 20% nije vezano na moju nacionalnu koaliciju i moj nestranački izbor za 
gradonačelnika. 
 
 ZDRAVKO GAŠPARIĆ: Na Odboru za poljoprivredu proveli smo raspravu o 
Izvješću i jednoglasno smo se složili da je Izvješće dobro napravljeno. Mislim da mi uvijek 
gledamo formu nego sadržaj i bit rada župana. Ako mislite da je najbitnije kako se piše 
izvješće, mislim da je to loša karakteristika ocjene bilo čijeg rada. Osobno mislim da se 
Županija vodi na neki drugi način, da je mjerilo nešto drugo, a to je da ova Županija 
pozitivno posluje, da su djelatnici županije redovito isplaćeni. Kroz financiranje pratimo 
druge sadržaje, od bolnice, udruga. Ova Županija na svojem računu je u plusu. Mislim da su 
to bitne stavke rada jednog župana i bilo koga tko obavlja kakvu funkciju, da li je to 
poduzetnik ili netko drugi. Znam da postoji politička borba odreñenih političkih opcija u 
Županijskoj skupštini, ali previše vremena trošimo na to kako je izvještaj napisan. To nije 
bit rada župana, njegovih suradnika i službi.  
 
 MIJO BARDEK: Što se tiče Izvješća osobno ne vidim razloga zašto bi bilo 
uzbuñenje da netko raspravlja na ovakav način, to je njegovo pravo. Osnovno je da, da je 
bilo tko drugi bio župan, isto bi protokolarne aktivnosti sveo u predizborne. Pitanje da li je 
strateški sve napravljeno u zadnje četiri godine. Ovo je Izvješće za šest mjeseci ove godine. 
Strateški, ja mislim da nije. Kad bi gledali onih 10 točaka koje su obećane u prethodnom 
mandatu, nije. Ne vidim razloga da se osniva povjerenstvo i čemu uzbuñenje. To je 
rasprava, netko može biti nezadovoljan, tko hoće neka prihvati,  a tko neće neka ne prihvati.  
 
 DARKO KOREN: Možda i nije najvažnije na koji način i u kojoj formi se 
prezentira nečiji rad. Tako da mi je ovo zadnje razmišljanje gospodina Bardeka logično. 
Mislim da će ostale točke dnevnog reda govoriti više o radu župana, pogotovo sljedeća u 
kojoj mogu reći i za razliku od nekih drugih s kojima se ne želim usporeñivati niti ih 
spominjati jer smo mi kolege i susjedi. Stanje je kod nas puno bolje u omjeru prema tom 
izvješću nego kod njih. Njihovo izvješće je sigurno super, ali stanje je katastrofa. 
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 Gospodina Lackovića u jednom dijelu nisam razumio, vjerojatno će mi to on 
pojasniti, jer smo o toj problematici razgovarali nedavno u mom uredu, gdje smo mu jasno 
odgovorili na pitanje da je programom i proračunom predviñeno 20% sufinanciranje. Znam 
da je Grad Đurñevac u odreñenim financijskim poteškoćama za koje mi nismo krivi. 
Nastojat ćemo pomoći koliko ćemo moći, da ćemo i taj problem nastojati riješiti tijekom 
ove godine, koliko će to biti moguće. Izvješće se odnosi na prvo polugodište. Sve općine i 
gradovi imaju probleme i ne možemo to uzeti kao nekakav relevantni kriterij.  
 Što se tiče rasprave gospodina Mužinića, tu nemam ništa za odgovoriti. To je jedna 
konstanta nezadovoljstva. Možda ne bi bilo dobro takvo rješenje tražiti nekim 
povjerenstvom, jer kad bi povjerenstvo napravilo izvješće, uvijek bi netko mogao naći nešto 
protiv.  
 Što se tiče rasprave gospodina Knoka i njegove izjave da neće podržati Izvješće, 
normalno svako ima pravo da na ovaj ili onaj način raspravlja i odlučuje. Ocjena ovog 
Izvješća bit će takva, ako će ga većina podržati, onda je ono dobro, ako neće, onda nije 
dobro. Ako većinom glasova Izvješće bude prihvaćeno ono je savršeno i tako će biti.  
 Nismo ništa skrivali u tom Izvješću. U uvodnom izlaganju sam rekao da sa nekim 
dijelovima funkcioniranja sustava nismo zadovoljni. Ne može sve biti idealno. Svi skupa ste 
sudjelovali u izradama programa, kao klub, niste pojedinačno svi bili prisutni i kod 
donošenja proračuna. Predvidjeli smo neke programe koji se tijekom godine nisu ostvarili u 
onom smislu za koje smo tad mislili da budu. U svakom poslu imate odreñeni postotak neke 
krive procjene, ali to nije kraj svijeta. Ta sredstva ćemo krajem godine raspodijeliti za neke 
druge projekte, za neke druge namjene. Nije to razlog da se Izvješće prihvati ili ne prihvati.  
 Gospodinu Ivaneku, uz dužno štovanje svega rečenog, mi smo se odlučili da taj 
program educiranja poljoprivrednih proizvoñača, temeljni kriterij po kojem to netko može 
raditi je da bude certificiran i da to želi. Neću biti subjektivan i objašnjavati koliko bi ja htio 
da netko to radi, iako i Visoko gospodarsko učilište i Pučko učilište su ustanove koje djeluju 
na području ove Županije. Temeljno je htjeti se uključiti u odreñeni posao, javiti se na 
odreñeni natječaj. U tom momentu dok smo to organizirali javilo se samo Pučko učilište.  
Možda će se drugi puta  javiti njih više pa ćemo imati priliku odlučivati tko će te edukacije 
raditi.  
 Mislim da je ovo Izvješće u formi i sadržaju za koji mislim da je zadovoljavajuće za 
ovaj opseg informacija koje se vi kao članovi Skupštine trebali dobiti i predlažem da ga 
prihvatite, a na vama je odluka. 
 
 PREDSJEDNIK: Dajem Izvješće na glasovanje. 
 
 Županijska skupština većinom glasova (22 „za“, 10 „protiv“, 5 „suzdržano) donosi 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2013. 
 

Točka 2. 
 

  PREDSJEDNIK: Polugodišnji izvještaj Proračuna smo primili. Raspravu  je proveo 
Odbor za financije i proračun i nema primjedbi.    
  Obrazloženje daje župan Darko Koren. 
 
  DARKO KOREN: Ovaj izvještaj ukazuje na koji način posluje ova županijska 
uprava. U izvještaju se može vidjeti da su u prvom polugodištu ostvareni prihodi od 41,5%, 
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što je u pravilu nekakav postotak koji je optimalan, možda čak i iznad prosječan, ako 
promatramo godine koje su iza nas. Mnogi prihodi čiji razrezi idu polovicom godine dolaze 
u drugom polugodištu. Za ovih devet mjeseci taj postotak na razini je onog koje je za to 
razdoblje i primjereno. Radi se o prihodu poreza na vozila čiji razrez je 3,7 milijuna kuna, a 
rješenja su poslana u 6. mjesecu.  
  Prihodi od poslovanja ostvareni su 41%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
su nešto manji od 100.000,00 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja, to su 
povrati glavnica danih zajmova, ostvareni su u iznosu 44%. Imamo prihode za 
decentralizirane funkcije koji su ostvareni u iznosu od 7,5 milijuna, iz pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije 10,3 milijuna kuna. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 13 
milijuna kuna. Veliki udio u tome čine prihodi od nefinancijske imovine, a radi se o 13 
milijuna kuna od planiranih, radi se o naknadi eksploatacije mineralnih sirovina nafte i 
plina, to je gotovo 11 milijuna. 
  Ukupni rashodi, koji su planirani, ostvareni su u iznosu 63 milijuna, 39%, nešto 
manje od prihoda. Od toga su rashodi poslovanja izvršeni u iznosu 53,4 milijuna kuna. 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,6 milijuna. Izdaci za financijsku imovinu i 
otplate zajmova izvršeni su 4,3 milijuna. To je sve oko 43%. U okviru rashoda za nabavu 
nefinancijske imovine iskazano je veliko povećanje apsolutnog iznosa i veliki iznos 
povećanja u stavci poslovni objekti u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 
zbog dinamike izvršenja kapitalnih investicija u drugom dijelu prošle godine.  
 Rashodi poslovanja svih upravnih tijela izvršeni su u svoti 6,5 milijuna kuna. Iz 
posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja i obrazloženja vidljivo je izvršenje rashoda po 
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, odnosno po aktivnostima i projektima. Višak 
prihoda na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 15 milijuna kuna.  
  Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna županije za siječanj-lipanj 2013. – 
Proračunska zaliha dostavljena je na razmatranje, tako da objedinimo te dvije točke. Ono 
što ja želim izreći kao svoje mišljenje i to cijelo vrijeme govorim, mi ovim proračunom 
raspolažemo i ovu županijsku upravu vodimo na način kako se to vodi jedna tvrtka. Ni u 
jednom trenutku nismo bili u situaciji da bi se našli pred prijetnjom nemogućnosti 
servisiranja bilo koje obveze, neisplate plaća, plaćanje nekih situacija. Proračun Županije je 
162 milijuna. Ja to često volim komparirati sa jednom našom velikom grañevinskom 
tvrtkom koja ima godišnji promet na toj razini i mislim da to samo po sebi dovoljno govori, 
da je to jedan ozbiljan posao kojeg moji suradnici i ja, mislim, na jedan krajnje odgovoran i 
ozbiljan način i vodimo. Na današnji dan imamo višak prihoda nad rashodima od 20 
milijuna kuna. Jednim dijelom taj podatak leži na činjenici da će se najveći dio investicija 
realizirati, odnosno plaćati krajem godine. Imamo jedan poništeni natječaj za izgradnju 
škole u Cirkveni, odnosno natječaj koji je u žalbenom procesu, gdje smo već trebali pola te 
investicije odraditi. Vjerujem da ćemo to uspjeti do kraja godine. Ja zagovaram jedan 
konzervativniji pristup proračunskom poslovanju koji nije atraktivan kao što imaju neke 
druge županije, ali na kraju kad podvučemo crtu, onda su oni pred problemom da su oni u 
minusu na kraju godine, a mi smo u plusu, što nam garantira jedno stabilno poslovanje, 
završetak svih investicija koje smo programima i proračunom planirali i servisiranje svih 
funkcija. 
 
  PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti?  
 
  IVAN KNOK: Ovaj materijal i obrazloženje župana daje nam odreñenu sliku o tome 
kako je funkcionirala županija u prvih šest mjeseci. Ono što možemo pozdraviti, je ono što 
je rekao sam župan, konzervativni pristup voñenju financija, to je u redu. Ono što sam kod 
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prethodne točke govorio o nerealizaciji odreñenih programa i projekata, a vezano je uz 
proračun. Naglasit ću nešto što nam kao Klubu nije prihvatljivo i trebala bi dodatna 
obrazloženja zašto se neke stvari nisu realizirale, uvažavajući činjenicu da će se neki 
kapitalni programi realizirati u drugoj polovici godine. Ne ulazim u kapitalne projekte jer 
oni su po odreñenoj proceduri. Imamo neke programe i projekte koji su uobičajeni i mogu 
se svesti na polugodišnju realizaciju u nekim postocima koji bi trebali biti prihvatljivi. Bio 
bi zadovoljan da su neki programi i projekti realizirani barem od 30% na više, uvažavajući 
sve ove elemente. Molio bi dodatno obrazloženje jer to u ovom materijalu ne stoji, a 
sigurno nam može dati krivu sliku svega onoga o čemu razgovaramo.   
 U Razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti od planiranih 
prihoda 13 milijuna realizirano je svega 2,7 milijuna kuna, svega 20%. Tu naglašavam 
samo neke od tih projekata koji moraju biti na vrijeme pripremljeni, otvoreni natječaji, da bi 
se mogli realizirati jer to nisu kapitalni projekti o kojima bi trebalo razgovarati da li će neka 
investicija krenuti ili ne.  
 U kapitalnim projektima poduzetničkih zona od 600.000,00 kuna, nula ostvareno. U 
razvoju poduzetništva za subvencioniranje kamata svega 19% od 1.959.000,00 kuna. U 
pomoći subvencioniranja poljoprivrednicima i obrtnicima od milijun kuna ostvareno svega 
263.000,00 kuna. U drugom dijelu lokalnih projekata razvoja poljoprivrednicima i malim 
poduzetnicima od 500.000,00 kuna, ostvareno nula.  
 U kapitalnim projektima izgradnje vodne infrastrukture od dva milijuna, nula. Kad 
to sve gledamo morali bi se zapitati zašto neki projekti nisu pokrenuti u prvih šest mjeseci. 
 Kod poljoprivrede, razvoja poljoprivrede, turizma od 4.390.000,00 svega 
518.000,00 kuna. Jedan segment koji mi kao županija moramo podržati kad govorimo o 
poljoprivredi. Izmeñu ostalog tu imamo dio projekata koji bi trebali biti realizirani. Oko 
razvoja ruralnog turizma od 1.300.000,00 kuna korišteno svega 198.000,00 kuna.  
  Kad govorimo o programskim projektima, ne govorim o ostalim dijelovima projekta 
ili ulozi županije u realizaciji projekata i programa. Ovo su preduvjeti, kad govorimo o 
poticajnim mjerama koje smo si zacrtali. Mi smo si zacrtali da ćemo tim poduzetnicima, 
poljoprivrednicima pomoći kako bi mogli kvalitetnije razvijati županiju. Ako te 
pretpostavke nećemo osigurati koje smo si zacrtali u programu za 2013. ili proračunu tada 
ćemo imati problem sa razvojem ove županje, da ne elaboriram nešto više. Molio bi 
dodatna obrazloženja koji su to razlozi, zašto je slaba realizacija oko ovih projekata i 
programa, govorimo o programskim projektima? 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. 
 
 ŽELJKO LACKOVIĆ: Župane nije bilo prozivanje pod 1. točkom u mom 
obraćanju, izuzetno Vas cijenim i vjerujem da želite dobro i Đurñevcu, neovisno o tome 
kakva je situacija u drugim sredinama. Htio bi upozoriti na jednu činjenicu, a to je da 
planiranje županijskog proračuna i izvršenje proračuna u onim projektima gdje zajedno 
sufinancira projekte naročito kapitalne projekte sa lokalnom samoupravom mora biti 
usklañen. Kako je u početnom sporazumu stajalo da će udio županje biti do 35%, Grad 
Đurñevac 50%, a Fond za zaštitu okoliša 60%. Tako smo i mi planirali svoja sredstva, 
odnosno moji prethodnici. S obzirom na dobro financijsko stanje u županiji, kako proizlazi 
iz ovog izvještaja, a kako ga i Vi opisujete, molim vas da imate u vidu da ovaj izvorni plan 
za 2013. godinu gdje je predviñeno pod stavkom Kapitalni projekti, sufinanciranje projekta 
gospodarenje otpadom, naše odlagalište koje je predviñeno sa 470.000,00 kuna prvom 
prilikom podignete do 35.000,00, jer to nije ñurñevačko odlagalište smeća, to je sedam 
općina. Ako Đurñevac nešto traži, Đurñevac barem jednim dijelom, iako nema veliko 
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gospodarstvo i puni proračun. U skladu s planiranjem, molim, znam da ga vi ne pišete, da 
vaše službe, barem one koje su iz Đurñevca, na taj dio ukažu prilikom sastava izvještaja.  
 
 ZDRAVKO GAŠPARIĆ: Mislim da nema nikoga ovdje koji će reći da je dobro što 
nismo uspjeli odreñene programe realizirati, a planirani su po pojedinim stavkama. Treba 
stvari gledati šire. Znači, nešto nedostaje. Nedostaje, vjerojatno, dovoljno hrabrosti tih ljudi 
koji bi ulazili u neke projekte. Zašto ne ulaze u projekte? Treba gledati okruženje, što se 
dogaña u državi? Kuda sve to skupa ide? Na koji način sutra mogu garantirati da će 
zaduživanje, kad uñu u posao, biti spremni vraćati. To su bitne stvari. Niti županija, niti bilo 
tko drugi ne može biti poduzetnik, niti poljoprivrednik, s one druge strane. Poduzetnik, 
poljoprivrednik mora imati svoju ideju, a županija, grad, država, općina, mora to podržati. 
Očito je došlo do zasićenja. Pratim te subvencije, svake godine je sve manje onih koji bi bili 
zainteresirani za podizanje višegodišnjih nasada vinograda, voćnjaka, podizali staklenike. 
Ima nekoliko razloga. Jedan od razloga je da smo ušli u Europsku uniju i one subvencije 
koje smo do jučer davali sutra više ne vrijede. Dolazimo do onoga što je vrlo bitno, to je da 
ćemo jednog momenta morati iskristalizirati ljude, organizatore koji će biti spremni kao 
produžena ruka proizvoñača i dalje industrije, trgovine itd. Znači, moraju se početi mali 
okupljati, moraju drugačije promišljati, moraju biti spremni na nekakve drugačije 
organizacijske oblike. Naši ljudi za to još uvijek nisu spremni. Zato je bitna edukacija o 
kojoj smo malo prije govorili. Zato je bitno sve drugo što se mora tražiti od države. Ove 
godine će kukuruz biti 0,70 kuna, koliko će sljedeće godine biti posañeno kukuruza. Ove će 
godine biti hiperprodukcija kukuruza. Prošle godine je bilo dosta pšenice. Ne može običan 
čovjek, poljoprivrednik, poduzetnik pratiti situaciju u kojoj se nalazi, jer je konfuzna i ne 
mogu to pratiti. To je razlog zašto se neke stavke ovdje nisu realizirale. Nije bilo interesa. 
Da li tu Županija može napraviti neko čudo? Ne može. Mora biti šire okruženje. Mora biti 
hrabrosti tog poduzetnika, poljoprivrednika. Ako ne ulazi u programe, možemo mu dati ne 
znam kakva sredstva, on to neće iskoristiti ili će napraviti nešto, a sutra doñe sve pod 
hipoteku, jer nije spreman da uñe u borbu s tržištem koje je hirovito.  
 
 NADA STRUČIĆ: Poduzetnica sam 22 godine i klima koja se održava u ovoj 
državi, mislim da je više nego katastrofalna. Mi, poduzetnici, ja prva ušla bi u neke 
investicije, meñutim, situacija u kojoj se mnogi poduzetnici nalaze, je vrlo loša. 
Razgovarala sam s nekim poduzetnicima i poljoprivrednicima i ukazivala im da se 
poljoprivreda treba razvijati, meñutim, boje se ulaziti u velike investicije, da sutra ne bi 
došli do toga da ostanu bez svega. Gledajte tečaj eura i kune. Ja tu imam veliki problem. 
Robu plaćam u eurima, a kad to pretvorim u kune, ne mogu si vratiti ono što sam uložila. 
Razgovarala sam sa malim proizvoñačima sireva, nitko od njih ne želi ići u velika ulaganja, 
iz razloga jer nema osigurano sigurno tržište.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se župan želi osvrnuti na raspravu? 
 
 DARKO KOREN: Većina diskutanata jednim realnim sagledavanjem stvari 
odgovorila je na većinu dilema koje ovdje postoje. Ako bi ušao u neku raspravu s 
gospodinom Knokom rekao bi da se u jednom dijelu slažem s time što je on rekao. To sam 
najavio u prethodnoj točki i rekao da je evidentno da pojedine programe nismo realizirali u 
onoj mjeri i obuhvatu u kojoj smo ih planirali svi skupa i proračunom predvidjeli. Mnogo je 
okolnosti tome doprinijelo. Bilo bi nam drago da smo ih mogli izvršiti u onom postotku u 
kojem smo ih planirali za ovo razdoblje. Svi ovi programi koje ste spomenuli malih su 
iznosa, kad bi to sve skupa zbrojili, to je par stotina tisuća kuna koje nije realizirano. Jedan 
dio razloga što nešto nije realizirano što je vezano na neke druge izvore financiranja, npr. 
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države ili općina. Neke općine nisu mogle izrealizirati svoje programe jer nisu dobili 
sufinanciranje iz države.  
 Jedan dio većih programa, investicija koje nismo u tom razdoblju uspjeli izrealizirati 
razlog je u vremenskim neprilikama. Znadete da je prvo polugodište ove godine bila duga 
zima. Na prvoj točki gospodine Knok rekli ste da sam puno protokolarno obilazio dogañaje 
zbog predizborne kampanje. Bilo bi mi puno komotnije da sam imao razloga negdje doći da 
smo već nešto izgradili.  
 Angažirao sam se na druge načine obilazeći udruge žena, vatrogasce, to nismo pisali 
u Izvješće.  
 Rezime ovoga Izvještaja, mislim da je ono dobro, prije svega u smislu forme u kojoj 
je napravljeno, a vjerujte i u smislu sadržaja, onoga s čime mi gospodarimo. Osobno sam 
zadovoljan, na vama je da to moje zadovoljstvo procijenite ili podijelite u onoj mjeri u kojoj 
to svaki od vas  osjeća.  
 
 PREDSJEDNIK: Dajem izvještaj na glasovanje. 
 
 Županijska skupština većinom glasova (26 „za“, 11 suzdržano) prihvaća 
 

    POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
 o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

 razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.  
 

 Izvještaj se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 3. 
  

 PREDSJEDNIK. Zaključak i Izvještaj smo primili. Raspravu je proveo Odbor za 
financije i proračun i podržao prijedlog.    
 Obrazloženje  je dao župan Darko Koren. 
 Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici klubova vijećnika žele 
javiti? Otvaram raspravu. 
 Ukoliko se nitko ne javlja dajem Izvještaj na glasovanja. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi   
 

Z A K L J U Č A K  
o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, Proračunska zaliha 
 

 Zaključak i Izvještaj prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 

   Točka 4. 
  

 PREDSJEDNIK. Zaključak smo primili. Raspravu je proveo Odbor za financije i 
proračun  i Odbor za razvoj lokalne samouprave i podržavaju prijedlog.      
  Obrazloženje daje župan Darko Koren.  
 
 DARKO KOREN: Ovo je prvi puta da ovu raspodjelu nismo radili u Uredu župana, 
nego u Upravnom odjelu za financije. Koristim priliku da vam dam jednu informaciju. Naša 
pročelnica Marija Švegović odlazi u mirovinu od 1. listopada. Poslove vezane uz proračun i 
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sam Upravni odjel za financije vodi gospoña Robertina Zdjelar. Kod ove raspodjele uzeli 
smo kriterij prihoda izračunat na prostoru županije po glavi stanovnika. Po prvi puta smo 
uključili i gradove Križevce i Đurñevac. Đurñevac iz emotivnih razloga koje gradonačelnik 
spominje i definirali smo s njim neke obveze koje su naslijeñene iz prošlog perioda i 
dogovorili smo da im pomognemo to zatvoriti. Tada smo se dogovorili da ćemo riješiti 
pitanje koje je gradonačelnik Đurñevca ovdje spomenuo, a to je pitanje zatvaranja 
financijske konstrukcije za projekt izgradnje odlagališta otpada gdje je ostalo oko 
400.000,00 kuna.  
 Kad ste spomenuli participaciju jedinica lokalne samouprave, onda taj kriterij kod 
Đurñevca ne bi trebalo spominjati, jer kad bi to bio kriterij ne bi se tamo puno napravilo, a 
napravilo se poprilično, a napravit će se i dalje. Na taj smo način predvidjeli 150.000,00 
kuna i za Grad Križevce kojima do sada nismo davali. Grad Križevci ima puno sela, 60 
sela, pola je urbanih, pola je ruralnih. Ovaj je raspored napravljen, nismo išli na decimale 
kuna, po osnovi prihoda po glavi stanovnika i Upravni odjel je dao ovaj prijedlog. Svatko 
od nas može imati svoje mišljenje pa bi nekome dao više, nekome manje. Neki su možda 
prije dobili  malo više pa su drugi bili nezadovoljni. Ovaj iznos koji smo imali, smatram da 
smo na jedan pravedan način napravili raspodjelu i molim da ju kao takvu podržite. 
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti? 
 
 TOMISLAV BABIĆ: Župan je rekao da je ovaj puta podijeljeno po kriterijima, 
Klub vijećnika će podržati ovu raspodjelu, ali bi molili da se do sljedeće raspodjele donesu 
neki realni kriteriji, da se zna koji su to kriteriji. Da li ćemo to raditi po projektima, da li 
ćemo to raditi po nekakvim lokalnim potrebama. Ovo što je župan iznio, ako je po 
prihodima, imamo općinu Đelekovec sa prihodom od 1.228,00 kuna po stanovniku, 
Koprivničke Brege sa 1.463,00 kune, Novigrad Podravski sa 2.850,00 i Novo Virje sa 
2.290,00 kuna, a svi su dobili 60.000,00 kuna. 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja dajem prijedlog 
Zaključka na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

(jedinicama lokalne samouprave) 
 
 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 
Točka 5. 

 
 PREDSJEDNIK. Prijedlog Poslovnika smo primili. Prijedlog je utvrdio Odbor za 
statut i poslovnik. 
 Obrazloženje daje predsjednica Odbora gospoña Verica Rupčić.  
 
 VERICA RUPČIĆ: Odbor za statut i poslovnik održao je nekoliko sjednica na 
kojima smo, nadam se da ćete se složiti samnom, vrlo kvalitetno pripremili prijedlog 
Poslovnika koji je pred vama. Kratko ću reći, vezano uz zakone koje smo dužni poštivati, 
odreñeno je da se način rada predstavničkog tijela ureñuje poslovnikom predstavničkog 
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tijela, a isti se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Isto tako 
Statutom Koprivničko-križevačke županije navedena je zadaća donošenja Poslovnika 
Županijske skupštine. Slijedom svega navedenoga, uvažavajući te činjenice, uz 
usklañivanje Statuta i drugih općih akata s odredbama zakona uputili smo vam prijedlog 
novog Poslovnika Županijske skupštine. 
 U Poslovniku je 100 članaka koji su mijenjani na različite načine, neki u potpunosti, 
neki su dopunjeni.  
  
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti?  Otvaram 
raspravu. Da napomenem članovima da je i uporaba mobitela za vrijeme sjednice regulirana 
ovim Poslovnikom, za ubuduće da znadete.  
 Dajem prijedlog Poslovnika na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi  
 

 POSLOVNIK  
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 

 
 Poslovnik se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 Točka 6. 
    
 PREDSJEDNIK. Prijedlog Odluke smo primili. Raspravu su proveli Odbor za statut 
i poslovnik i Odbor za gospodarski razvoj i podržali su prijedlog.   
  Obrazloženje daje Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe. 
 
 MARINA HORVAT PAVLIC: Kao što je navedeno u obrazloženju, razlog izmjena 
su izmjene i dopune koje će omogućiti efikasnije i brže poslovanje ustanove, s obzirom na 
mogućnosti javljanja na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske 
unije. Usuglasili smo ovu Odluku s Odlukom o obavljanju osnivačkih prava nad 
ustanovama u kojima   Koprivničko-križevačka županija obavlja ta prava. Povećano je 
pravo raspolaganja financijskim sredstvima ravnateljici ustanove.  
 
 PREDSJEDNIK:  Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti? Otvaram raspravu. 
  
 Županijska skupština bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i 

 Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji 
 
 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 7. 

 
  PREDSJEDNIK. Prijedlog Odluke smo primili. Raspravu su proveli Odbor za 
statut i poslovnik i Odbor za zaštitu okoliša i prostorno ureñenje i  podržali su prijedlog.   
 Obrazloženje daje Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe.  
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 MARINA HORVAT PAVLIC: Radi se o istom kao i kod prethodne točke, 
povećanje mogućnosti raspolaganja pokretninama i drugom financijskom imovinom 
ravnatelju i mogućnost apliciranja na projekte. 
  
 PREDSJEDNIK:  Da li se predstavnici Odbora žele javiti? 
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? Otvaram raspravu. 
  
 Županijska skupština bez rasprave jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda  

za prostorno ureñenje Koprivničko-križevačke županije 
 
 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 8. 
 

 PREDSJEDNIK: Prijedlog Odluke smo primili. Raspravu su proveli Odbor za statut 
i poslovnik i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport koji su podržali prijedlog. 
 Obrazloženje daje Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe. 
 
 MARINA HORVAT PAVLIC: Kao što je navedeno izmijenjen je Zakon o 
kulturnim vijećima i u tom smislu potrebno je usuglasiti našu Odluku o osnivanju. 
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti?  
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? Otvaram raspravu. 
 
 Županijska skupština bez rasprave, jednoglasno donosi 
 

O D L U K U  
 o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju   

Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije 
 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 Točka 9. 
      
 PREDSJEDNIK: Prijedlog rješenja smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za izbor 
i imenovanja i podržao prijedlog.  
 Obrazloženje daje predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a, ujedno zamjenik župana 
gospodin Darko Sobota. 
 
 DARKO SOBOTA: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 2. sjednici 
održanoj 19. kolovoza 2013. donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja Županijske uprave za ceste. Natječaj je bio objavljen u Večernjem listu 21. 
kolovoza 2013. sa rokom od osam dana za dostavu prijava od objave natječaja. U natječaju 
predviñenom roku pristigle su tri pravovaljane prijave kandidata. Na 3. sjednici održanoj 4. 
rujna 2013. Upravno vijeće pregledalo je sve pristigle prijave, dokumentaciju koja je 
zadovoljavala uvjetima koji su natječajem predviñeni. Na temelju tih prijava Upravno 
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vijeće je donijelo prijedlog Županijskoj skupštini da se za ravnatelja Županijske uprave za 
ceste imenuje Dragutin Guzalić ing.grañ. iz Križevaca, Kalnička ulica 40. 
   
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti?  
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti?  
 
 TOMISLAV BABIĆ: Prije nešto više od šest mjeseci na stolu je bio prijedlog 
nestranačke, visokoobrazovane osobe iz Koprivnice, ovaj put, izgleda, da, kako je nedavno 
kolega Švaco izjavio, sadašnji kandidat ispunjava sve kriterije koje bi trebao imati, znači, 
član je HSS, nije visoko obrazovan i iz Križevaca je. Klub vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a 
i HSLS-a će napustiti sjednicu.  
 
 (Klub članova SDP-a, HNS-a, HSU-a i HSLS-a napušta Vijećnicu) 
 
 PREDSJEDNIK: Molim pročelnicu Stručne službe da utvrdi prozivkom da li ova 
Skupština ima dovoljan broj članova da bi dalje mogla donositi pravovaljane odluke.  
 
 MARINA HORVAT PAVLIC: Vrši prozivku vijećnika. 
 
 PREDSJEDNIK: Konstatiram da je sjednici prisutno 26 članova Županijske 
skupštine i Skupština može donositi pravovaljane odluke. 
 Molim gospodina Sobotu da nam dade dodano pojašnjenje. 
 
 DARKO SOBOTA: Po Statutu je utvrñen način kandidiranja i školska sprema. 
Uvjeti su bili sveučilišni prvostupnik ing. grañevinarstva, sveučilišni prvostupnik ing. 
prometa, magistar ing. grañevinarstva, mag.ing. prometa, najmanje pet godina radnog 
iskustva u struci. Molbe koje su zadovoljavale propisane uvjete bile su Dragutin Guzalić, 
ing. grañ. iz Križevaca, Bertić Marijan ing. grañ. iz Križevaca i Robert Bedeković ing.grañ. 
iz Koprivnice.  
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja dajem prijedlog Rješenja 
na glasovanje. 
 
 Županijska skupština većinom glasova (22 „za“, 2 „protiv“ 2“suzdržana“) donosi 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim 

 i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije 
 
 Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 PREDSJEDNIK: Čestitam novoimenovanom ravnatelju na imenovanju. 
 
 Članovi Kluba SDP-a, HNS-a, HSU-a i HSLS-a vraćaju se u Vijećnicu. 
  

Točka 10. 
    
 PREDSJEDNIK: Prijedlog Rješenja smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za 
izbor i imenovanja i podržao prijedlog.  
 Obrazloženje daje pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic. 
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 MARINA HORVAT PAVLIC: Zakon o ravnopravnosti spolova predvidio je 
potrebu osnivanja povjerenstva za ravnopravnost spolova. U tom smislu je naše 
Povjerenstvo osnovano. S obzirom da je istekao mandat aktualnim članovima/članicama 
Povjerenstva pred vama je novi prijedlog za imenovanje članova/članica Povjerenstva. Sam 
sastav propisan je Zakonom, gdje je navedeno da su u povjerenstvu zastupljeni 
članovi/članice predstavničkog tijela, koordinatori u uredima državne uprave, predstavnici 
nevladinih udruge, te nezavisni stručnjaci/stručnjakinje. Zatražili smo pisano mišljenje 
Ureda državne uprave i dobili prijedlog da je to gospoña Ivanka Perić Novak iz Koprivnice.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti? 
 Otvaram raspravu. 
 
 Županijska skupština bez rasprave jednoglasno donosi  
 

R J E Š E N J E 
o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/predsjednice 

 i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
Koprivničko-križevačke županije 

 
 Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 11. 
   
 PREDSJEDNIK:  Prijedlog Zaključka smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za 
financije i proračun i nema primjedbi. 
 Obrazloženje daje župan Darko Koren. 
 
 DAKOR KOREN: To je jedan tužan slučaj, koji datira još iz 90-tih godina, kada je 
pokrenut sudski spor čiji je završetak i njegova reperkusija u smislu plaćanja tog iznosa 
dočekala župana Friščića. Platili smo u odštetu, ali smo pokrenuli daljnji sudski proces koji 
je nedavno rezultirao Odlukom Vrhovnog suda o poništenju dijela te presude. Ta stranka 
mora vratiti glavnicu od 78.000,00 kuna sa troškovima, ali i kamate koje su u tom periodu 
nastale. Tumačenje pravne službe da župan ima ovlast i mogućnost otpisa tolikog iznosa 
kamata, nisam to htio sam učiniti, 144.000,00 kuna je iznos pripadajućih kamata koji je 
veliki teret za jednog umirovljenika koji nema drugih prihoda kojima bi to mogao vratiti. U 
meñuvremenu, oni koji živite u Križevcima, vjerujem da ga poznajete, iako to ne stavljam 
na osobnu i nikakvu drugu razinu, znamo da je taj čovjek doživio jednu obiteljsku tragediju 
izgubio je sina. Sve to skupa nas je nagnalo da damo prijedlog da se otpišu te kamate od 
144.000,00 kuna. Obitelj je spremna, a i mora platiti glavnicu, to ne možemo otpisati. Na 
koji način, to ćemo prepustiti njima. Prijedlog je da se otpiše ovaj dio kamata. 
  
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti? 
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? Otvaram raspravu. Ako se nitko 
ne javlja za riječ dajem prijedlog na glasovanje. 
  
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K  
  o otpisu zakonskih zateznih kamata Anñelku Kraljeviću iz Križevaca  

 
 Zaključak  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Točka 12. 
 

 PREDSJEDNIK: Izvješće smo primili. Raspravu je proveo Odbor  za prosvjetu, 
kulturu, znanost i sport i podržao Izvješće.  
   Obrazloženje daje zamjenik župana gospodin Ivan Pal. 
 
 IVAN PAL: Imam jedan podatak koji u materijalu nije napisan, ali ga trebate znati, 
jer sam više puta u zadnje vrijeme razgovarao s mladim ljudima koji su korisnici tih kredita 
u gradu Koprivnici ili negdje drugdje i uvijek se postavlja pitanje zašto Županija nema 
stipendije nego ima kredite. Županija se odlučila svojevremeno na jednu puno logičniju 
stvar da se angažiraju bankovna sredstva, a ne sredstva iz izvornih prihoda. Sredstva iz 
izvornih prihoda mogu se koristiti na neke druge stvari, a novac u bankama stoji na 
raspolaganju. Sada dolazimo u situaciju da moramo angažirati vlastita sredstva i to zbog 
subvencionirane kamate jer studenti koji su u prvim generacijama počeli koristiti sredstva iz 
kredita, a ostvaruju pravo na neki od benifita. Znači, imaju visoki uspjeh i na vrijeme su 
diplomirali. Mi ćemo ove godine morati u tu svrhu angažirati 1,5 milijun kuna. Iduće 
godine će to biti i više. Prema nekim projekcijama smo došli do toga da ćemo vrlo brzo doći 
do 3,5 milijuna kuna angažiranih sredstava godine za subvencioniranu kamatu i za 
subvencioniranje kredita za dobar uspjeh. Mogu reći da imamo jako puno studenata sa vrlo 
visokim uspjehom i završetkom studija na vrijeme. Ono što je veliki problem u današnje 
vrijeme zbog toga jer se mladi ljudi ne zapošljavaju, što teško vraćaju kredite. Redovito 
odobravamo anekse ugovora sa produžetkom početka otplate kredita i u tom segmentu 
moramo subvencionirati kamate što mislim da ide u korist tim mladim ljudima.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti?  
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? 
 
 TOMISLAV BABIĆ: Klub vijećnika SDP-a. HNS-a, HSU-a i HSLS skrenuo bi 
pozornost i zamolili bi nadležne službe, o tome smo razgovarali na Odboru, da se za iduću 
godinu predvidi stipendiranje ili kreditiranje deficitarnih zanimanja. 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja molim zamjenika da se 
očituje na primjedbu.  
 
 IVAN PAL: Prošle godine smo prvi put Pravilnikom predvidjeli deficitarna 
zanimanja i ove godine natječajem smo predvidjeli odreñeni broj zanimanja. Ovog 
momenta prema podacima koje smo dobili iz Zavoda za zapošljavanje imamo deficitarna 
zanimanja liječnik medicine, magistar farmacije, profesor matematike, profesor fizike, 
profesor engleskog i njemačkog i magistri defektologije.  
 
 Nakon rasprave Županijska skupština jednoglasno donosi 
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o kreditiranju studenata 

 Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu 
 

 Zaključak  i Izvješće  prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 13. 
 
 PREDSJEDNIK: Informaciju smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za  
poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i podržava rečenu Informaciju. 
         Obrazloženje daje zamjenik župana gospodin Darko Sobota. Ako se slažete možete 
dati obrazloženje za ove tri točke koje se odnose na poljoprivredu. 
 
 DARKO SOBOTA: S osvrtom na ratarstvo, prema podacima Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, u ARKOD sustav upisano je nešto više od 70.507 hektara oranica što 
proizlazi da je jedna ARKOD parcela nešto više od pola hektara. To je problem, u 
usitnjenosti tih površina i to u Podravini i Prigorju ponajviše. Vidljivo je da je u zadnje 
četiri godine došlo do blagog pada obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su upisani 
u upisnik. Što će se dogoditi u daljnjem periodu, s obzirom na sve ove mjere i zahtjeve u 
Europskoj uniji teško je predvidjeti. Bojimo se da i ovaj broj zaposlenih koji je na području 
županije, da je mogućnost svih onih koji posjeduju odreñene ratarske površine da će se kao 
nezaposleni posvetiti ratarskoj proizvodnji. Kod toga postoji bojazan jer će trebati 
zadovoljiti sve uvjete koje EU propisuje. Vidljivo je u materijalima da je u 2012. više 
prijavljenih u potpore što je razumljivo jer potpore u poljoprivredi vrijede još za ovu godinu 
i one kao takve više neće postojati. U ovom materijalu je obrañeno i povrtlarstvo. 
 Što će se dogoditi u Europskoj uniji, ono koliko može Županija pomagati kroz 
Upravni odjel za poljoprivredu,  će pomagati i dalje. Vidimo da je sve manje 
zainteresiranosti za subvencioniranje, koliko god mi povećali sredstva, bojim se da nećemo 
iskoristiti te stavke u proračunu.  
 Što se tiče informacija vezanih uz vinogradarstvo, u protekloj godini naša županija 
osigurala je 175.000,00 kuna. Temeljem zahtjeva korisnika poticaja za podizanje novih 
nasada vinograda isplaćeno je 182.000,00 kuna za 3,59 hektara novih nasada vinograda. 
Ako to usporedimo s podacima unatrag 10 godina, sveukupno je u tom razdoblju Županija 
za sufinanciranje takve proizvodnje, moram dodati tu i podizanje nasada jagoda i voćnjaka, 
utrošila 1.260.000,00 kuna. Možemo biti zadovoljni što se tiče ove grane poljoprivredne 
proizvodnje, jer su pomaci vidljivi. Realno, moramo biti iskreni i reći da mi još uvijek na 
području naše Županije daleko kaskamo u proizvodnji, posebice u podrumarstvu i 
proizvodnji vina.  
 Lovno gospodarstvo tijekom 2012. godine, podsjetit ću da se Zakonom o lovstvu u 
Republici Hrvatskoj ureñuje gospodarenje lovištima i divljači. Državna lovišta ustanovljuje 
ministar odlukom o ustanovljenju državnog lovišta na prijedlog stručne komisije 
Ministarstva. Na području naše županije formirano je šest zajedničkih lovišta, od kojih je 
pet u zakupu Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije, jedno je u zakupu 
Lovačkog društva Sv. Hubert iz Križevaca.  
 U materijalu su pobrojana sva ta lovišta, tko gospodari s njima. Bitno je istaknuti da 
na našem području osim tih šest zajedničkih otvorenih lovišta postoji i osam državnih 
lovišta koja su u koncesiji ili u zakupu do 2015. godine. Tada kreće novi zakup koncesijom 
2015. do 2036. godine. Na području naše Županije sva lovišta se protežu dobrim dijelom na 
poljoprivrednom zemljištu, stoga su i veliki problemi što se tiče šteta od divljači, a tu su 
posebno velike štete od divljih svinja. Štete od divljači su i na državnim, županijskim i 
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lokalnim prometnicama uslijed prometnih nezgoda. Sve mjere i svi javni pozivi koje 
Upravni odjel za poljoprivredu provodi na neki način u mnogome olakšavaju ovakvo stanje 
i jedno zajedništvo lovaca amatera, hobista na području naše Županije u sva tri lovna ureda 
na čelu sa Županijskim lovačkim savezom.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti?  
 
 ZDRAVKO GAŠPARIĆ: Mislim da sve ovo što se činilo za poljoprivredu  se činilo 
na dobrom putu i postoje odreñeni rezultati. Došli smo do jednog zasićenja i nažalost u 
ovakvom obliku subvencija mi više ne možemo očekivati nekakve pomake. Sve ono što 
smo do sada subvencionirali, višegodišnje nasade voćnjaka, vinograda, stakleničku 
proizvodnju, subvencije u pčelarstvu, više to na takav način neće funkcionirati. Ono što 
možemo, to je koristiti europske fondove na način da razvijemo ruralni razvoj i 
brendiranjem odreñenih proizvoda. Mislim da smo najdalje otišli u vinogradarstvu jer do 
prije 10 godina nije bilo ozbiljnih proizvoñača, niti je kvaliteta vina bila na 
zadovoljavajućoj razini. Danas se možemo pohvaliti kvalitetom i proizvedenim količinama 
koja je prepoznatljiva, što vidimo u ovim  kartama. 
 Nažalost u ovih 20 godina ova napaćena zemlja nema nekakvu strategiju što se tiče 
poljoprivrede. Siguran sam da u ovoj Hrvatskoj državi imamo samo tri grane koje nam 
mogu nešto pridonijeti u razvoju. Prije svega krenuti u poljoprivrednu proizvodnju. Drugo, 
poljoprivreda naslonjena na prehrambeno prerañivačku industriju i treće turizam. Kad bi se 
takova politika vodila onda bi bilo daleko bolje u ovoj državi nego što je danas. Svjesni smo 
koliko su ljudi pod hipotekama, izgradili su farme, danas više ne mogu plaćati kredite. Pitali 
smo se zašto nema poduzetničkog duha. Nema ga zbog toga, ljudi ne mogu ulaziti u rizik, a 
država nema strategiju da bi se znalo kuda sve to ide. Posebno ne vidim nekakvu šansu ovo 
što naši ljudi na području ove Županije proizvode. Oni su se vezali za ratarsku proizvodnju, 
uglavnom kukuruz, pšenica. Ratarstvo samo po sebi, ako govorimo o stočarstvu gdje smo 
pola farmi morali pozatvarati, stoku poklati, pa nema ni ratar što proizvoditi, kome će 
proizvoditi, nema tko potrošiti.  
 Treba gledati šire, infrastruktura je išla na ta prigradska naselja, na ruralne sredine, 
kroz plinofikaciju, kanalizaciju, vodovode, državu to više nije briga. Da li selo treba uništit? 
Što smo tolika sredstva ulagali ako tu nismo vidjeli perspektivu. Mi ni jednu stvar u državi 
ne vodimo od početka do kraja. Ne može biti poljoprivreda van svega ovoga o čemu 
govorim. Škole gradimo po općinama, po selima, zašto? Da nam ljudi tamo žive. Što će 
raditi na selu, ako nema poljoprivrede? Ako nema voćarstva, pčelarstva. Imat ćemo 
migracije u gradove. Da li je to želja svih nas? Mislim da nije. To je suludo. Doći će 
vrijeme kad će se iz grada morati seliti u prigradska naselja i sela, jer neće biti u mogućnosti 
plaćati sve te namete koje imamo. Nemamo strategiju. U ovoj Županiji se puno napravilo. 
Ali ako dalje nemamo strategiju, nema Županija više alata za nekakve mogućnosti da 
subvencionira naše poljoprivrednike. Mora biti strategija na razini države.  
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti?  Otvaram 
raspravu. 
 
 ANTUN BRATANOVIĆ: Poljoprivreda je tekuća stvar i mislim da ovi podaci koji 
su za prošlu godinu, neka to bude stvar statistike. Molio bi da ubuduće, to sam rekao i 
pročelniku na Odboru, stavi podatke tekuće godine. Mislim da je taj podatak daleko bolji, 
pogotovo za one koji se bave stočarstvom, da mogu na neki način baratati tekućim, 
aktualnim podacima.  
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 Drugo, da bi živjelo ratarstvo treba stočarstvo. Neminovno je reći, iza čega trebamo 
svi skupa stajati, financijski, moralno, pitanje naših farmi, farmi koje se svakodnevno jedna 
po jedna zatvaraju. To su sve naše farme, 40% kapitalnih ulaganja, plus PDV-a, ne propada 
taj proizvoñač sam, nego i mi s njim. Gdje god je išta moguće spasiti, pomoći, županija, 
službe, bilo tko, s pravom reče predsjednik Odbora u kredite oprezno. Neki su otišli u 
kredite, ali ne svojom voljom, nego nagovorom. Ako smo nešto krivo uputili, a krivo smo 
uputili iz razloga vezano uz ratarstvo, 50% cijena mlijeka je pala, a 50% repromaterijala se 
povećala. To je normalna činjenica. 
 
 PREDSJEDNIK: Dajem Informaciju na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
   Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke  

županije u 2012. godini 
 
 Zaključak i Informacija prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 14. 
 
 PREDSJEDNIK: Informaciju smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za  
poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i podržao Informaciju.   
          Obrazloženje je dao zamjenik župana gospodin Darko Sobota pod prethodnom 
točkom. 
  Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici klubova vijećnika žele 
javiti?  Otvaram raspravu. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Informacije o stanju u vinogradarstvu na području  

Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini 
 
 Zaključak i Informacija prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 15. 
  

   PREDSJEDNIK: Informaciju smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za 
poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i podržao Informaciju.     
         Uvodno obrazloženje smo dobili. 
 Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici klubova vijećnika žele 
javiti? Otvaram raspravu.  
 
 VJEKOSLAV FLAMACETA: Upravo je sada najveći dio zajedničkih lovišta, za 
njih šest, negdje sredina zakupa od 10 godina. Broj divljači u tim lovištima se povećao, 
nažalost, jedna vrsta divljači je skoro iščezla, to je jarebica ili trčka zbog situacije koja je 
vezana uz predatore, znači štetočine. S druge strane imamo povećanje i to veliko povećanje 
divljih svinja koje su izvor najvećeg dijela problema, prije svega u poljoprivredi. Povećala 
se jelenska i srneća divljač. Broj divljih svinja rapidno je u porastu i to predstavlja veliki 
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problem u poljoprivredi. Koliko god s jedne strane raduje lovce, s druge strane postoje 
problemi naknade šteta. Osiguravajuća društva, neka se niti ne javljaju na natječaje, svake 
godine povećavaju limite učešća.  
 Zahvalni smo Županiji što nam skoro polovicu lovozakupnine vraća, ali ta cijela 
svota ide za učešće u osiguranju usjeva. Tako da tu situacija nije najbolja. Sigurno nije 
slučajno što su se već neka velika lovišta, kao što je lovište Kalnik kojima je lovozakupnik 
bio gospodin Lukačić ili lovište ñurñevačka Bilogora gdje je zakupnik bio Pero Radaković, 
predali su lovište i ono je sada na čuvanju dok se ne nañe lovozakupnik. Imamo još jedan 
problem, a to je šteta koju divljač prouzroči na vozilima kod prometnih nezgoda. S obzirom 
na povećanje broja divljači, normalno da je ima više i na cestama. Osiguranje je takvo 
kakvo je pa se nakon tih nesreća na cestama parnice vode godinama koje su većinom u 
korist oštećenika. Što je bitno nismo nikako našli zajednički jezik za dio županijskih cesta 
sa ravnateljem Županijske uprave jer jednostavno, koliko god smo poslali prijedloge za 
postavljanje znakova na pojedinim dionicama koje su opasne za prijelaz divljači, nismo 
naišli na razumijevanje.  
 Imamo tu još jedan problem. Europa forsira cijepljenje lisica preko mamaca koji se 
bacaju iz aviona. Prošlogodišnje cijepljenje stajalo je 23 milijuna. Na taj način 
ozdravljenjem onih koje su oboljele ili uginule, nastaje problem njihovog povećanja što 
predstavlja opasnost za divljač. 
 
 PREDSJEDNIK: Dajem Informaciju na usvajanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi  
   

Z A K L J U Č A K 
  o prihvaćanju Informacije o lovnom gospodarstvu tijekom 2012. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije   
 

 Zaključak i Informacija prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 16. 
 
 PREDSJEDNIK: Izvješće smo primili. Raspravu su proveli Odbor za gospodarski 
razvoj i Odbor za komunalne djelatnosti i podržali Izvješće.   
   Obrazloženje daje direktor trgovačkog društva Piškornica Mladen Jozinović. 
 
 MLADEN JOZINOVIĆ: Sukladno zadanim aktivnostima i planu realizacije za 
2012. društvo je poslovalo vrlo dobro što se vidi iz aktivnosti iz 2013. godine, s obzirom da 
smo jučer dobili lokacijsku dozvolu za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.  
 Dopustite da sukladno po izvješću proñem. 
 Meñimurska županija je u prošloj godini uspjela platiti preostali dio temeljnog 
kapitala, tako da je temeljni kapital isplaćen u cijelosti i iznosi 2.840.000,00 kuna. Nažalost, 
kad govorimo o drugim županijama imamo konstantan problem sa Meñimurskom 
županijom, budući da kasne s uplaćivanjem sredstava za operativne troškove za cijelu 
godinu, tako da je njihov dug konstantno 300.000,00 kuna što nam otežava poslovanje u 
tekućim aktivnostima. Popis provedenih aktivnosti u 2012. godini kompletiran je 
jučerašnjim izdavanjem lokacijske dozvole, a to je bila naša primarna djelatnost, izdavanje 
lokacijske dozvole i potpisivanjem sporazuma s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost u kojem smo definirali da država preuzme na sebe završetak izrade Studije 
izvedivosti projekta. Primarni posao ove tvrtke u ovoj fazi se približava kraju, a to je 
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predaja aplikacije na povlačenje sredstava iz strukturnih fondova. To ćemo uspješno 
završiti. Vlada će odlučiti kada će tu aplikaciju predati. Proveli smo, a to nije navedeno 
ovdje, bila je navedena kao jedna od mogućnosti, proveli smo na temelju toga Sporazuma 
sa Fondom javnu nabavu, odabrali smo advokatsku kancelariju koja će zastupati Piškornicu 
na način da će po pravilima FIDIKA pripremiti tender dokumentaciju za izvoñenje 
grañevinskih radova. Kao najkvalitetnija ponuda ocijenjena je ona zajednice ponuditelja 
advokatskih kancelarija Hanžeković&partneri, Kačić-Kalaj&partneri i oni će za račun 
Piškornice pripremiti tender po pravilima FIDIKA za izgradnju centra i pretovarnih stanica 
koje su sastavni dio te investicije.  
 Aktivnosti izvan programa rada su takoñer realizirane. Riječ je o tehničkim 
poslovima, odreñenim financijskim ugovorima sa HEP distribucijom koji se tiču tehničkih 
uvjeta za izdavanja lokacijske dozvole. Dopustite da izrazim zadovoljstvo sporazumom koji 
smo postigli sa Gradom Koprivnica, nismo ga još potpisali jer na njemu rade stručne službe 
nadležnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Riješili smo meñusobne 
sporove sporazumom koji nije oštetio ni jednu stranu financijski. Mislim da su se stekli 
uvjeti u sinergiji sa Gradom da dobijemo Koprivnicu na nekoj od idućih sjednica Gradskog 
vijeća kao stabilnog partnera. Odlučili smo se zajedno sa Gradom i sa Fondom i 
ispregovarali da će Komunalac Koprivnica ostati operater na odlagalištu otpada zaključno 
sa 31. prosinca 2016. i od 1. 1. 2017. bezuvjetno gradska komunalna tvrtka predaje 
Regionalnom centru Piškornica sadašnje gradsko odlagalište koje će biti integrirano u 
budući centar, a mi preuzimamo sve financijske obveze za rekultivaciju i daljnju sanaciju 
tog zemljišta. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali da iznañemo rješenje za sporove 
koji su nas opterećivali, riječ je ipak o odreñenim troškovima većim od 24.000.000,00 kuna 
kojih uopće neće biti.  
 Izvješće o radu za 2012. naslonjeno je na naše trenutne aktivnosti.  
 Na prošloj sjednici Skupštine donijeli ste Odluku kojom ste nam dopustili kreditno 
zaduženje, to je beskamatni zajam države u iznosu od 10 milijuna kuna. Vi ste dali 3,5 
milijuna kuna za otkup preostalog dijela zemljišta, a ostatak se vodi na kontu izrade 
preostale projektno tehničke dokumentacije. Piškornica ide dalje. Cilj je, nakon lokacijske 
dozvole, finiširati fizibiliti studiju. Mi smo tu samo tehnička pomoć, to rade stručnjaci iz 
inozemstva. Kad to predamo dajemo Vladi cjelokupnu aplikaciju sa svom dokumentacijom 
i uz odobrenje Hrvatske komisije raspisujemo tender za grañevinske radove. Mogu izraziti 
želju da to bude u nekom razumnom roku, od šest mjeseci do godinu dana.  
  
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti? 
 
 TOMISLAV BABIĆ: U konzultacijama sa kolegom Mužinićem htjeli bi pohvaliti 
iznimno dobro sastavljeno Izvješće o radu Piškornice d.o.o. sa ciljevima, analizama 
ostvarenih ciljeva itd. Možda da to posluži kao primjer pri pisanju nekih drugih izvještaja. 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu. 
 
 BORIS GARAJ: Izražavam zadovoljstvo da je ovaj projekt koji je u prošlosti imao 
prilično teškoća, sada pred prilično realnom šansom za realizaciju. Sjeverna Hrvatska će s 
nositeljem ove Županije biti prva u Hrvatskoj koja će početi rješavanja zbrinjavanje otpada 
koje smo, kao što znamo, do 2018. godine dužni riješiti. Čestitam gospodinu Jozinoviću da 
je time postao koordinator za slične ili takve projekte u čitavoj državi. Time će se u 
Koprivnici početi raditi jedan ozbiljan projekt čija je vrijednost veća od pola milijarde kuna 
i kojim, koliko sam shvatio, gotovo petinu izvornih sredstava bi trebalo doći iz europskih 



 25

fondova, 72 milijuna eura, kolika je vrijednost projekta. Posebno me veseli da je nakon svih 
komplikacija na kraju pobijedio razum i što su od ministarstava, županije do općine koji su 
se pozitivnim razmišljanjem usuglasili oko projekta od kojeg će svi imati koristi, jer će se 
uz to razviti još neke druge poslovne aktivnosti. Pozvao bi Županijsku skupštinu i župana 
da i slične projekte koji nas uskoro očekuju bilo u području infrastrukture, znamo da je tu 
geotermalni izvor, da postoje projekti navodnjavanja, da afirmativno rješavamo probleme.  
 
 Nakon provedene rasprave Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

 Z A K L J U Č A K   
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva 

Piškornica d.o.o. za 2012. godinu 
 
 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 17. 
  

 PREDSJEDNIK. Izvješće smo primili.  Raspravu je proveo Odbor za gospodarski 
razvoj  i podržao Izvješće.  
 Obrazloženje po potrebi može dati  pročelnik gospodin Marijan Štimac. Da li se 
predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? Otvaram 
raspravu. Ukoliko se nitko ne javlja dajem Izvješće na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva  

„Geopodravina“  za 2012. godinu 
 
 Zaključak i Izvješće prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 

Točka 18. 
 

 PREDSJEDNIK. Izvješće smo primili. Raspravu su proveli Odbor za gospodarski  
razvoj i Odbor za komunalne djelatnosti i podržali Izvješće. 
 Budući da nema predstavnika Cesta obrazloženje može dati župan Darko Koren. 
 
 DARKO KOREN: Važno je reći za Ceste Bjelovar gdje smo suvlasnik sa 3% i u 
PZC Varaždin 12% , kao što ste vidjeli u Izvješću, posluju pozitivno i sukladno tome smo 
prihodovali odreñenu dividendu. Mislim da mi tu nemamo previše prostora za nekakav 
utjecaj ili intervencije. Želimo da i dalje uspješno rade. Možda će u nekoj doglednoj 
budućnosti biti potrebe da razgovaramo o tim udjelima, jer se postavlja pitanje koliko nam 
je to potrebno. 
 
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici odbora žele javiti?  
 Da li se predstavnici klubova vijećnika žele javiti? Otvaram raspravu.  
 
 Županijska skupština bez rasprave jednoglasno donosi  
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Z A K L J U Č A K 
 o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju trgovačkog društva 

 Ceste d.d. Bjelovar za 2012. godinu  
 

 Zaključak i Izvješće prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 19. 
 
 PREDSJEDNIK. Izvješće smo primili. Raspravu su proveli Odbor za gospodarski 
razvoj i Odbor za komunalne djelatnosti i podržali Izvješće.                 
 Obrazloženje smo dobili od župana.          
  Da li se predstavnici odbora žele javiti? Da li se predstavnici klubova vijećnika žele 
javiti? Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja dajem Izvješće na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

 o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju trgovačkog društva  
PZC Varaždin d.d. za 2012. godinu   

 
 Zaključak i Izvješće prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.  
 

Točka 20. 
  

 REDSJEDNIK. Izvješće smo primili. Raspravu su proveli Odbor za gospodarski 
razvoj i Odbor za komunalne djelatnosti i podržali Izvješće. 
                 
 Obrazloženje daje direktor Trgovačkog društva Bistra Božidar Slobodnjak. 
 
 BOŽIDAR SLOBODNJAK: Ne mogu puno govoriti o ovom Izvješću, budući sam 
nedavno došao na mjesto direktora i nisam sudjelovao u njegovoj izradi i poslovanju za tu 
godinu. Zahvalio bi se svima vama koji radite na tim projektima i stvarate te projekte 
zajedno sa lokalnom upravom, jer na osnovu toga i mi kao gospodarstvenici koji djelujemo 
možemo sudjelovati u javnoj nabavi i dobivati poslove te na taj način opstati na tržištu.  
          
 PREDSJEDNIK: Da li se predstavnici Odbora žele javiti? Da li se predstavnici 
klubova vijećnika žele javiti? 
 ŽELJKO LACKOVIĆ: Župan je spomenuo poslovne udjele Županije u ove četiri 
tvrtke. Riječ je o malim poslovnim udjelima. S obzirom da je vrijeme planiranja proračuna 
za sljedeću godinu, vrijeme je izrade planova javne nabave, pozivam župana da donese 
odluke o prodaji suvlasničkih dijelova, čuli smo da donose odreñenu dobit. Znači, riječ je o 
dobrim tvrtkama da ti poslovni udjeli imaju značajnu vrijednost i da bi  u ovakvoj 
vlasničkoj strukturi mogli biti interesantni i dobiti veću vrijednost nego što oni vrijede. 
Tako dobivena sredstva, predlažem da se planiraju za dogradnju Gimnazije u Đurñevcu 
koja je vaše obećanje iz 2008. godine i da se na Osnovnoj školi koja jedna od rijetkih ne 
radi u jednoj smjeni zamijeni stolarija ili barem krovište i salonitne ploče koje su od azbesta 
i koje ovakvim tempom kakvim se krenulo u sanaciju neće godinama doći na red. Mislim 
da bi tako bila pametnije iskorištena sredstva, ne zato što je u pitanju Đurñevac nego iz 
razloga jer Županija nije poduzetnik u smislu da drži vlasničke udjele. Toga se treba riješiti, 
a primarna aktivnost i djelatnost županije je školski odgoj i mislim da bi to bila pametno 
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utrošena sredstva. Mislim da bi ovakav prijedlog dobio potporu ne samo ispred našeg Kluba 
nezavisnih vijećnika nego i niza vijećnika iz jednog i drugog Kluba. 
 
 PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu.  
 
 ZDRAVKO GAŠPARIĆ: Pretpostavljam da Bistra ima obveze na čišćenju 
kanala odvodnih voda. S te strane ima dosta prigovora. Razgovarao sam s jednim voćarom 
koji zbog toga što kanal nije ureñen kako bi trebao biti došlo je do odreñene štete na 
voćkama, poplavilo je teren, došlo je do smanjenja prinosa, nije mogao u voćnjak kako bi 
obavio ono što treba na voćkama obaviti. S te strane apeliram da Bistra malo više vodi 
brigu o tome. Kanali postoje za to da su prohodni i da voda može prolaziti, a ne da su 
zatrpani granjem, lišćem i na taj način su zakrčeni.  
 
 BOŽIDAR SLOBODNJAK: Što se tiče košnje kanala to je pod ingerencijom 
Hrvatskih voda. One provode natječaje i mi kosimo po njihovom zahtjevu. Kanali su I. II. i 
III. stupnja. Sve ovisi u kojem stupnju je taj kanal. Za kanale III. stupnja tek sada je 
raspisan natječaj i 1. 10. je otvaranje. Ne možemo ih kositi budući nisu osigurana sredstva. 
Mi smo tu nemoćni, sve je u organizaciji Hrvatskih voda.  
 
 PREDSJEDNIK: Ako se više nitko ne javlja dajem Izvješće na glasovanje. 
 
 Županijska skupština jednoglasno donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju   Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bistra d.o.o.  

za 2012. godinu   
 

 Izvješće i Zaključak prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.. 
 

Točka 21. 
 

  PREDSJEDNIK Molim župana da nam dade informaciju o imenovanju predstavnika 
Koprivničko-križevačke županije u Nadzorni odbor trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske. 
 
 DARKO KOREN: Da se osvrnem na raspravu gospodina Lackovića i kažem da za 
sada nećemo prodavati poslovne udjele. 
 Što se tiče ove točke izvještavam vas da sam za člana Nadzornog odbora društva 
„Piškornica“ imenovao pročelnika za gospodarstvo gospodina Marijana Štimca. On je bio i 
predsjednik Nadzornog odbora i taj posao je obavljao na način koji zadovoljava sve ono što 
smo mi od njega tražili. 

  
Točka 22. 

  
 PREDSJEDNIK: Molim župana da nam dade informaciju o  imenovanju članova – 
predstavnika osnivača u upravnim tijelima  (školskim odborima) javnih ustanova koje 
obavljaju djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, a kojima je osnivač 
Koprivničko-križevačka županija. 
 Na klupe smo dobili popis imenovanih članova.  
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 DARKO KOREN: Nismo u svim školama imenovali školske odbore. Procedura 
imenovanja dosta je složena, treba dobiti potvrde o nekažnjavanju Suda i Ministarstva 
prosvjete. Taj proces prilično dugo traje. Imenovali smo glavninu školskih odbora, nismo 
još za četiri škole, ostali nisu prošli tu proceduru pa ćemo vas naknadno o tome informirati.  
 

Točka 23. 
 

  PREDSJEDNIK: Otvaram raspravu pod točkom „Pitanja i prijedlozi vijećnika“. 
 
 ŽELJKO LACKOVIĆ: Pitanje za gospodina župana upravo oko imenovanja osoba u 
školske odbore. Grad Đurñevac je dobio upit da predložimo članove u školske odbore. Dali 
smo prijedlog koji smo nastojali obrazložiti zbog čega smatramo da bi netko bio prihvatljiv 
da bude u školskom odboru. Znamo da nam ne može biti sve prihvaćeno i da to izvorno 
pravo župana kao predstavnika osnivača. Zasmetala nas je činjenica koju moram ovdje 
iznijeti. U Strukovnoj školi Đurñevac gdje smo predložili gospodina Pintarića, gospodina 
Vlahovića i gospodina Matočeca. Gospodin Pintarić i Vlahović, iako nisu nekažnjavani nisu 
prošli. Znam da vi ne možete poznati sve ljude, gospodin Igor Vlahović je glasni inženjer u 
tvrtki Rasco. Strukovna škola šalje pola svojih učenika kod njih na praksu, on surañuje sa 
školom intenzivno, bio je zainteresiran za rad. Mislim da su sve programske smjernice, 
suradnja školstva i gospodarstva. Isto tako vrijedi i za gospodina Pintarića koji kroz 
privatnu firmu surañuje sa školom, a u ovoj situaciji su imenovane druge osobe koje ni po 
svom radnom mjestu, niti po nekim drugim okolnostima ili karakteristikama, koje bi mi 
mogli vidjeti, predložene su u školski odbor. Smatram da je ovdje napravljena jedna loša 
odluka, propust, pokazat će vrijeme, ali mladi ljudi koji su ostali živjeti u Đurñevcu i raditi 
na bitnim mjestima, uspješnim tvrtkama, ne mogu doći u školski odbor da surañuju sa 
školom.  
 
 DARKO KOREN: U pravu je gospodin Lacković kad kaže da ne mogu sve poznati, 
a nisam operativno sudjelovao u odabiru i odlučivanju o članovima školskih odbora, 
prepustio sam to svojim suradnicima. Žao mi je da nema zamjenika Pala, on je koordinirao 
sa svim čelnicima lokalnih samouprava. Zajedno s njima definirali smo modus da 
zadovoljimo i političke opcije, ako to moram reći, a to je činjenica, u upravna vijeća i 
školske odbore se i biraju po tom nekom ključu. Koliko mogu iščitati iz ovoga, u pravu ste 
kad kažete da ne znam svakog pojedinačno. Pokušali smo da svima udovoljimo, političkim 
strankama i vama kao izvršnoj vlasti u Đurñevcu. Ako će to proizvoditi bilo kakav problem 
u funkcioniranju škole mislim da to nije nikakav problem, kao što se školski odbor imenuje, 
tako se može razriješiti. To važi za sve odbore.  
 
 PREDSJEDNIK: Zahvaljujem svim članovima i članicama Županijske skupštine. 
Završavam današnju sjednicu. 
 
 Dovršeno u 18,50 sati.  
 
 
  ZAPISNIK SASTAVILA:                PREDSJEDNIK: 
Vesna Pribeg Peričić, dipl.iur.           Damir Felak, dipl. ing. 
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