
SKRAĆENI ZAPISNIK 
od 3. ožujka 2011. 

 
sa 11. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, održanoj u 
Križevcima, Ulica I. Zakmardija Dijankovečkog 12 (Velika vijećnica) , s početkom u 10,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2137/1-02/04-11-2 
od  23. veljače 2011. 
 
Sjednici prisustvuju: 
 

a) vijećnici Županijske skupštine: 
- Milivoj Androlić, Karmen Antolić, Marinko Bagarić, Željko Bakar, Milan Bingula,   

Franjo Car, Ljubica Cestar,  Stjepan Ciganović, Željko Došen, Ivanka Dvoršćak, Damir 
Felak, Vjekoslav Flamaceta, Zdravko Gašparić, Andrej Gligorović,  Nikola Gregur, Goran 
Gregurek, Krešimir Habijanec, Stjepan Henezi, Zlatko Horvat, Renata Husinec, Slavica 
Ileković, Nikola Jadanović, Irena Jagarinec Ištvanović, Helga Jug, Slavko Konfic, Slavko 
Kuzmić, Martina Majdak, Vlado Miklobušec, Vjekoslav Mužinić, Nikola Novosel, 
Marijan Novak, Dragec Pokos, Ivan Popec, Petra Rožmarić, Verica Rupčić, Tihomir 
Sokolić, Dušanka Šprem, Josip Vincek i Ivan Vuk. 

 
 Sjednici ne prisustvuju: 

1. Joso Brkljača, 
2. Milica Fuček, 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. Marija Švegović, pročelnica 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. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti,  
10. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo 
11. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

 okoliša, 
12. Zlatko Filipović, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje, 
13. Dragutin Vurnek, načelnik Policijske uprave koprivničko-križevačke 
14. Gordana Slavetić, ravnateljica Opće bolnice "dr. T. Bardek" Koprivnica 
15. Zlatko Filipović, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje 
16. Ana List, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode 
17. Marijan Ivančan, član Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine 
18. Sanja Kos Bojanić, HTV Dopisništvo Koprivnica,  
19. Duško Bodinovac, "Glas Podravine",  
20. Kristina Jošt, dopisništvo Večernjeg lista, Koprivnica,  
21. Željko  Dragač, Radio postaja Koprivnica,  
22. Marko Murković, Podravski list,  Koprivnica, 
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23. Vedran Tkalec,  Koprivnica NET, 
24. Helena Matica Bukovčan, savjetnica za poslove Županijske skupštine, 
25. Melita Pavlek, savjetnica za odnose s javnošću u Službi ureda župana, 
26. Marija Kovačec, daktilograf u Stručnoj službi, 
27. Aleksandra Vareškić, volonterka. 
 
 

Sjednicu Županijske skupštine otvorio je predsjednik Damir Felak i pozdravio sve 
prisutne. 

Gradonačelnik Grada Križevaca Branko Hrg, kao domaćin, pozdravio je sve nazočne i 
zaželio uspješan rad. 

Prozivkom vijećnika utvrđeno je da sjednici prisustvuje 39 vijećnika (u trenutku 
početka sjednice), tj. većina od ukupnog broja pa je Županijska skupština mogla donositi 
pravovaljane akte. 

 Pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic  izvijestila je o izvršenju zaključaka s 
prošle sjednice.  

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Županijske skupštine prihvaćen je bez primjedaba. 
 
Predsjednik Damir Felak dao je na raspravu predloženi dnevni red. 
 
U ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a Marinko Bagarić zatražio je da se točka 14. 

"Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici" skine s dnevnog reda.  

O prijedlogu se očitovao župan Darko Koren kao predlagatelj Odluke. 
U raspravi su nadalje sudjelovali predsjednik Damir Felak i Marinko Bagarić. 
Nakon rasprave vijećnici Županijske skupštine usuglasili su se da točka ostane u 

prijedlogu dnevnog reda.  
 
Predsjednik je dao na glasovanje  predloženi dnevni red. 
Županijska skupština jednoglasno je prihvatila sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
   
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:       
  a) Nagrade za životno djelo, 
      b) Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, 
      c) Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini, 
      d) Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije, 
2. Razmatranje Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti u 2010. godini na području Policijske 

uprave Koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka, 
3. Donošenje Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici 

Koprivničko-križevačke županije, 
4. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. 

srpnja  do 31. prosinca 2010., s prijedlogom Zaključka,  
5. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta "Ivanščak" u Koprivnici,  
6. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta "Lipovec" u Koprivnici, 
7. Razmatranje Plana razvoja socijalnih usluga Koprivničko-križevačke županije za 

razdoblje 2011.-2014., s prijedlogom Zaključka,  
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8. Razmatranje Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije 2006.-2010., s 
prijedlogom Zaključka, 

9. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije  
za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka, 

10. Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2010. s prijedlogom 
Zaključka, 

11.  Razmatranje Informacije o realizaciji projekata "Lokalni projekti razvoja malog 
gospodarstva za 2009. godinu" i "Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. 
godinu" sa provedbom u 2010. godini, s prijedlogom Zaključka, 

12. Razmatranje Informacije o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke 
županije 2010. godine, s prijedlogom Zaključka,  

13. Razmatranje Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke 
županije u 2010., s prijedlogom Zaključka,  

14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici,  

15. Razmatranje prijedloga Popisa memorijalnih obilježja Domovinskog rata, s prijedlogom 
Zaključka,  

16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za 
Koprivničko-križevačku županiju, 

17. Donošenje  Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice i članica Službeničkog 
suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,  

18. Donošenje Rješenja o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Koprivničko-
križevačke županije, 

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na: 
a) Odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju darovanog zemljišta 

č.k. br. 999/2 k.o. Koprivnički Bregi, 
b) Odluku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak Drnje o prodaji školske zgrade i zemljišta 

u Gabajevoj Gredi,  
c) Zaključak Školskog odbora OŠ  Gola o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i 

prijenosu prava vlasništva, 
20. Razmatranje Informacije o razvrstavanju bolničkih ustanova u kategorije sukladno 

Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije, s 
prijedlogom Zaključka, 

21. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 
 

 
Predsjednik Damir Felak izvijestio je o održanim sjednicama odbora. 
 

Točka 1. 
 

 Obrazloženje prijedloga Odluka o dodjeli javnih priznanja dao je predsjednik Odbora 
za dodjelu javnih priznanja Ivan Vuk. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a u raspravi je sudjelovao predsjednik Kluba 
Marinko Bagarić.  
 U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su vijećnici: Vlado Miklobušec, Josip Vincek, 
Stjepan Henezi i predsjednik Damir Felak. 
 
 Nakon provedene rasprave Marinko Bagarić u ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a 
zatražio je pauzu. 
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 Nakon pauze sjednica je nastavljena prozivkom vijećnika. 
 Predsjednik je konstatirao da je sjednici prisutan 21 vijećnik i da Županijska skupština 
može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke.  
 
 Nakon toga pristupilo se glasovanju o svakom prijedlogu odluke posebno.  
 Glasovanju po točki 1a. nisu pristupili vijećnici Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, dok 
su u donošenju ostalih točaka bili prisutni.  

Županijska skupština većinom glasova donijela je Odluku o dodjeli Nagrade 
Koprivničko-križevačke županije za životno djelo Josipu Friščiću iz Koprivničkog Ivanca. 

 
Nakon glasovanja Županijska skupština, glasujući o svakoj odluci posebno, 

jednoglasno je donijela: 
  - Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i 
promociji Koprivničko-križevačke županije Hrvatskom crvenom križu, Gradskom društvu 
Crvenog križa Koprivnica, 

 - Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije  za doprinos ugledu i 
promociji Koprivničko-križevačke županije Športskom ribolovnom klubu Koprivnica  

- Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u 
protekloj godini Mješovitom pjevačkom zboru Podravka  

- Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u 
protekloj godini tvrtki Elektrotehnika d.o.o. iz Križevaca   

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Mladenu Levaku iz 
Đelekovca 

- Odluku  o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije DVD-u Hlebine iz 
Hlebina 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Udruzi roditelja 
poginulih branitelja Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije KUD-u Rudar iz 
Glogovca 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Udruzi za pomoć 
osobama s mentalnom retardacijom Križevci.  

  
Točka 2.  

 
 Obrazloženje Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti u 2010. godini dao je načelnik 
Policijske uprave Dragutin Vurnek. 
 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 
Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti u 2010. godini na području Policijske uprave 
koprivničko-križevačke.   
 

Točka 3. 
 

Obrazloženje Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici 
dao je zamjenik župana Ivan Pal. 

Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno, donijela Odluku o osnivanju 
Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije. 

 
Točka 4. 

 
Izvješće o radu župana obrazložio je župan Darko Koren kao predlagatelj.  
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U raspravi je sudjelovao Vjekoslav Mužinić u ime Kluba vijećnika HNS-a i SDP-a.   
Na raspravu se očitovao župan Darko Koren. 
 
Županijska skupština većinom glasova donijela je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 

župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. srpnja  do 31. prosinca 2010. 
 

Točka 5. i 6. 
 

Obrazloženje Odluka o zaštiti vodocrpilišta "Ivanščak" i "Lipovec" dao je zamjenik 
župana Darko Sobota.  

U raspravi je sudjelovao vijećnik Vjekoslav Mužinić.  
Županijska skupština, glasujući o svakoj odluci posebno, jednoglasno je donijela Odluku 

o zaštiti izvorišta "Ivanščak" u Koprivnici i  Odluku o zaštiti izvorišta "Lipovec" u 
Koprivnici. 

 
Točka 7. 

 
Zamjenik župana Ivan Pal dao je obrazloženje  Plana razvoja socijalnih usluga.  
U ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a raspravljao je vijećnik Milivoj Androlić. 
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su Željko Bakar, Slavko Kuzmić, Nikola Novosel i 

Vlado Miklobušec.  
Na raspravu se očitovao zamjenik župana Ivan Pal.  
Županijska skupština nakon rasprave, jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju  

Plana razvoja socijalnih usluga Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2014. 
 

Točka 8. 
 

Obrazloženje Izvješća o stanju okoliša dao je zamjenik župana Darko Sobota.  
U raspravi su sudjelovali vijećnik Stjepan Ciganović, župan Darko Koren i predsjednik 

Damir Felak. 
Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju 

okoliša Koprivničko-križevačke županije 2006.-2010. 
 

Točka 9. 
 

Izvješće o radu osnovnih i srednjih škola obrazložio je zamjenik župana Ivan Pal.  
U raspravi je, u ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a, sudjelovao Milivoj Androlić. 
Županijska skupština, nakon glasovanja, jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju  

Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije  za 2010. godinu. 
 

Točka 10. 
 

U ime Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspravljao je predsjednik 
Odbora Zdravko Gašparić. U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je vijećnik Stjepan Ciganović. 

Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
elementarnim nepogodama tijekom 2010. 
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Točka 11. 
 

O Informaciji o realizaciji projekata za razvoj malog gospodarstva i projekta 
mikrokreditiranje,  ispred Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a raspravljao je Andrej Gligorović.  

U raspravu se uključio župan Darko Koren i odgovorio na pitanje vijećnika. 
Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Informacije o 

realizaciji projekata "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu" i 
"Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. godinu" sa provedbom u 2010. godini. 

 
   

Točka 12. 
 

 Ispred kluba vijećnika SDP-a i HNS-a o Informaciji o realizaciji Plana poduzetničkih 
zona raspravljao je vijećnik Andrej Gligorović.  U raspravu se uključio zamjenik župana 
Darko Sobota u ime predlagatelja.  

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2010. godine. 

 
Točka 13. 

 
O Izvješću o stanju i zaštiti kulturne baštine ispred Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost 

i šport raspravljala je predsjednica Renata Husinec. 
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je vijećnik Milivoj Androlić i zamjenik župana 

Darko Sobota. 
Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i 

prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2010. 
 

Točka 14. 
 

Obrazloženje Odluke dao je zamjenik župana Ivan Pal. 
U ime Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport raspravljala je Renata Husinec. 
Marinko Bagarić raspravljao je  u ime Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a. U raspravi su 

sudjelovali Verica Rupčić, predsjednik Damir Felak, župan Darko Koren i Stjepan Henezi. 
Županijska skupština nakon glasovanja jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju 

postupka osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Koprivnici. 

 
Točka 15. 

 
Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 

Popisa memorijalnih obilježja Domovinskog rata.   
 

Točka 16. 
 

U raspravi po ovoj točki sudjelovao je vijećnik Stjepan Henezi i predsjednik Damir 
Felak. Županijska skupština je jednoglasno donijela Zaključak o utvrđivanju trgovačkih 
društava od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju. 
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Točka 17. 

 
Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Rješenje o izmjeni Rješenja 

o imenovanju predsjednice i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji. 
 

Točka 18. 
 

Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela  Rješenje o imenovanju Tima 
stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od 
požara za područje Koprivničko-križevačke županije. 

 
Točka 19. 

 
Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na: 
a) Odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju darovanog zemljišta 

č.k. br. 999/2 k.o. Koprivnički Bregi, 
b) Odluku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak Drnje o prodaji školske zgrade i zemljišta 

u Gabajevoj Gredi,  
c) Zaključak Školskog odbora OŠ  Gola o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i 

prijenosu prava vlasništva. 
 

Točka 20. 
 

 Obrazloženje Informacije o razvrstavanju bolničkih ustanova u kategorije obrazložila 
je ravnateljica Opće bolnice Gordana Slavetić. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a raspravljao je Marinko Bagarić. U raspravi su 
sudjelovali Renata Husinec, Nikola Novosel i Gordana Slavetić.  
 Županijska skupština je jednoglasno donijela Zaključka o prihvaćanju Informacije o 
razvrstavanju bolničkih ustanova u kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje 
bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije.  
 
 
 Prije prelaska na točku "pitanja i prijedlozi vijećnika" pročelnica Stručne službe 
Marina Horvat Pavlic upoznala je prisutne sa pripremnim radnjama koje se provode, na 
području Županije, za popis stanovništva u 2011. godini.  
 

Točka 21. 
 

 Pod točkom "pitanja i prijedlozi vijećnika" za riječ su se javili vijećnici: Zdravko 
Gašparić, Renata Husinec, Stjepan Henezi, Nikola Jadanović i Marinko Bagarić. 
 Na neka, od postavljenih, pitanja odgovorili su zamjenik župana Ivan Pal i župan 
Darko Koren.  
 
 Sjednica je završena u 14,20 sati.  
 
 
             Zapisnik sastavila:         PREDSJEDNIK: 
Helena Matica Bukovčan, dipl.iur., v.r.           Damir Felak, dipl.ing., v.r. 
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