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Na temelju članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i 

150/11), članka 37. stavka 2. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11. i 6/12.-pročišćeni tekst) 

župan Koprivničko-križevačke županije podnosi Županijskoj skupštini Koprivničko-

križevačke županije  

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine 

 

 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zajedno sa svojim 

zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom u navedenom je polugodišnjem razdoblju 

nastavio sa smjerom aktivnosti iz prethodnog perioda. Te aktivnosti temelje se na 

strateškim dokumentima Koprivničko-križevačke županije, donesenim u proteklom 

razdoblju.  

Rad župana i njegovih zamjenika, odnosno izvršne vlasti Koprivničko-križevačke 

županije, podijeljen je u ovom izvješću prema sljedećim aktivnostima: 

 

 Donošenje akata i predlaganje akata prema Županijskoj skupštini 

 

 Funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i službi 

 

 Protokolarne aktivnosti župana i zamjenika župana 
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1. DONOŠENJE AKATA I PREDLAGANJE AKATA PREMA  

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije podnio je Županijskoj skupštini 

Koprivničko-križevačke županije na raspravu i donošenje sljedeće akte: 

 

I. Proračunski akti: 

1. Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. 

godinu – Tekuće donacije političkim strankama, 

2. Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. 

godinu – Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave, 

3. Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2011. 

godinu, Proračunska zaliha, 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2011. 

godinu,  

5. Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu. 

 

II. Prijedlozi podnesenih odluka: 

1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na 

području Općine Sveti Petar Orehovec, 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu, 

3. Odluka o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području  Komunalija d.o.o. 

Đurđevac, 

4. Odluka o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području Komunalca d.o.o. 

Koprivnica, 

5. Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih odnosno upravnih 

odbora te uprava trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima 

dionice ili udjele, 

6. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji, 

7. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju PORA-e Razvojne agencije Podravine i 

Prigorja, 

8. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  za javnu 

vodoopskrbu na području Općine Sveti Petar Orehovec, 

9. Odluka o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu. 

 

III. Prijedlozi podnesenih rješenja: 

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Molve iz reda 

osnivača, 

2. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje gospodarske škole Križevci 

iz reda osnivača, 

3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-

križevačke županije. 

 

IV. Prijedlozi zaključaka 

1. Zaključak o prihvaćanju Pokazatelja stanja sigurnosti na području Koprivničko-

križevačke županije u 2011. godini, 
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2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne 

agencije Podravine i Prigorja za razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2011. godine, 

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke 

županije  i ostvarivanju  zaštite održavanja, očuvanja i promicanja i korištenja 

zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije za 

2011. godinu, 

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno 

uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, 

5. Zaključak o predlaganju člana Uprave „Piškornice“ d.o.o. regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, 

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zavoda za 

javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 

7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, 

8. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ljekarni 

Koprivnica, 

9. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ljekarne 

Križevci, 

10. Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednje škole „Ivan 

Seljanec“ Križevci, 

11. Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine OŠ Grgura Karlovčana 

Đurđevac, 

12. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Kalnik o sklapanju 

Ugovora o darovanju nekretnine, 

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine 

Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini, 

14. Zaključak o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 

škole Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, 

15. Zaključak o prihvaćanju Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na 

području Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, 

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih 

ustanova za 2011. godinu, 

17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 

2011. godini, 

18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnji obračun Doma za starije i 

nemoćne osobe Koprivnica za 2011. godinu, 

19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa izvaninstitucionalne skrbi o 

starijim osobama u 2011. godini, 

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti za 2011. godinu, 

21. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-

križevačke županije, 

22. Zaključak o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za potpis 

Prijave PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Registar proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika, 
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23. Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava služnosti na nekretninama u 

javnom vlasništvu:  

a) OŠ Ferdinandovac 

b) OŠ Kloštar Podravski 

c) OŠ prof. F. Viktora Šignjara, Virje 

d) Strukovnoj školi Đurđevac, 

24. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ „Prof. Blaž Mađer“ 

Novigrad Podravski o darovanju nekretnine Općini Novigrad Podravski, 

25. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Sokolovac o 

prihvaćanju darovanja nekretnine. 

 

V. Prijedlozi podnesenih izvješća: 

1. Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja  

do 31. prosinca 2011., s prijedlogom Zaključka, 

2. Izvješće o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije  za 2011. 

godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 

VI. Predložene informacije: 

1. Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 

2011. godini, s prijedlogom Zaključka, 

2. Informacija o elementarnim nepogodama tijekom 2011. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije,s prijedlogom Zaključka, 

VII.  Predloženi ostali akti: 

1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini, 

2. Smjernice za  organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-

križevačke županije, 

3. Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Koprivničko-križevačke županije, 

4. Rasprava o budućnosti autoceste Cugovec-Križevci, s prijedlogom Zaključka. 

Župan kao izvršno tijelo Koprivničko-križevačke županije, sukladno svojoj nadležnost, 

donio je sljedeće akte: 

 

I. Odluke 

1. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka, 

2. Odluka o ustrojavanju Kataloga akata Koprivničko-križevačke županije. 

II. Rješenja 

1. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije VTV 

Varaždinskoj   televiziji d.o.o. za radiodifuznu djelatnost, 

2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Županijskog vijeća za prevenciju 

u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, 
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3. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za davanje 

koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Koprivničko-

križevačke županije, 

4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Županijskog vijeća za prevenciju 

u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, 

5. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Organizacijskog odbora gospodarskog i obrtničkog sajma Koprivničko-križevačke 

županije u Križevcima, 

6. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Turističkoj 

zajednici Grada Koprivnice. 

III.  Zaključci  

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o korištenju poslovnog prostora, 

2. Zaključak o povjeravanju poslova izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, 

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne 

agencije Podravine i Prigorja za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine, 

5. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za 

prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, 

6. Zaključak o povjeravanju poslova izrade ciljanih II. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Peteranec, 

7. Zaključak o povjeravanju poslova izrade I. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Ferdinandovac, 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o rezultatu poslovanja za razdoblje 01.01.2011.-

31.12.2011.- završni račun s Izvješćem o radu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 

Koprivnica, 

9. Zaključak o prihvaćanju Završnog računa i Izvješća o radu Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, 

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju s Izvještajem o radu 

Ljekarne Križevci za 2011. godinu, 

11. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvještaja o radu Zavoda za javno 

zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, 

12. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za 1-12/2011. godine s Izvještajem o 

radu Ljekarni Koprivnica, 

13. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju stana u Orehovcu Općini 

Sveti Petar Orehovec, 

14. Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na području Koprivničko-križevačke 

županije, 
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15. Zaključak o povjeravanju poslova izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem, 

16. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji poslovnog prostora u 

Novigradu Podravskom, 

17. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. 

Tomislav Bardek“ Koprivnica. 

IV. Ostalo 

1. Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko – križevačke županije u 2012. 

godini. 

2. Pravilnik o izmjenama uvjeta kredita po programima poticanja razvoja poljoprivrede 

Koprivničko-križevačke županije. 
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2. FUNKCIONIRANJE IZVRŠNE VLASTI KROZ DJELOVANJE  

UPRAVNIH ODJELA I SLUŽBI 

 

 

2.1. Financije i proračun 
 

Prihodi/primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2012. godine ostvareni su u ukupnoj svoti 63.729.036,34 kune, što 

je 50% od planiranih za 2012. godinu. Najveći dio odnosi se na prihode poslovanja 

odnosno  96%. 

Prihodi od poreza ostvareni su 50% od planiranih za 2012. godinu,  pomoći od 

subjekata  unutar općeg proračuna 35%, prihodi od imovine 81%, prihodi od 

administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 46%, dok su  primici od povrata 

glavnica danih zajmova trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima  za 18% 

više od  planiranih. U lipnju 2012. godine  izrađena su i dostavljena poreznim 

obveznicima rješenja o zaduženju poreza na cestovna motorna vozila  u ukupnoj svoti 

4.069.269,38 kuna. 

Ukupno rashodi/izdaci izvršeni su u proteklom obračunskom razdoblju u iznosu  

52.321.749,01 kunu, što je 37% od planiranih za 2012. godinu. 

 Od ukupno izvršenih rashoda/izdataka  na rashode poslovanja odnosi se 89%, 

rashode za nabavu nefinancijske imovine 4% i na izdatke za financijsku imovinu i otplate 

zajmova 7%. U proteklom razdoblju provodili su se postupci javne nabave  u skladu s 

planiranim rashodima za kapitalne projekte u Proračunu Koprivničko-križevačke 

županije za 2012. godinu.  

Proračunska zaliha korištena je  u skladu sa Zakonom o proračunu, za neplanirane 

rashode ili za nedovoljno planirane rashode, o čemu je izrađen poseban detaljni Izvještaj.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine izrađen je i dostavljen Županijskoj 

skupštini na razmatranje. 

 

2.2. Gospodarstvo i komunalne djelatnosti 

 

Gospodarstvo Koprivničke-križevačke županije, konsolidirano promatrano, je u 

2011. godini poslovalo sa ostatkom dobiti nakon oporezivanja od 84 milijuna kuna, te je 

prema rangu neto dobiti na 8 mjestu u državi, sa suficitom u robnoj razmjeni od 83 

milijuna USD, sve u uvjetima gospodarske krize na nacionalnoj razini. 

Značajan pad investicija u realnom sektoru (322 milijuna kuna 2011. u odnosu na 

624 milijuna kuna 2008.) od 2009. godine posebno pogađa građevinsku djelatnost koja 

ukupno posluje sa gubitkom (-16 mil.kuna) dok prerađivačka industrija i trgovina na 

veliko i malo ostvaruju ukupno 90% sveukupne dobiti. 

Posljedično smanjenoj potražnji na domaćem tržištu od 2009. godine, na prostoru 

Županije zaposleno je 35.985 osoba (pad za 5,7%, 2165 osoba) od 43.542 (smanjenje za 

3,7%, 1687 osoba) osobe koje čine radno aktivno stanovništvo. 

Prestankom radnog odnosa kod poslodavca većina se osoba odlučila za mirovinu 

(1.651 osoba), rast broja umirovljenika za 6%, kojih 28.699 čine 25% ukupnog 
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stanovništva Županije) dok radno aktivne osobe su evidentirane u HZZ-u (7.557 osoba uz 

rast od 6,8%). 

Prema veličini trgovačkih društava, velika trgovačka društva (njih 7 sa oko 50% 

učešća u prihodima, dobiti, zapošljavaju 42% osoba) nominalno realiziraju 127 milijuna 

kuna dobiti; mala trgovačka društva (njih 1358 sa oko 36% prihoda i dobiti, zapošljavaju 

45% svih uposlenih) realiziraju 24 milijuna kuna dobiti; srednje velika poduzeća (njih 16) 

sa 13% svih uposlenih nastavljaju trend ukupnog poslovanja sa gubicima (46 milijuna 

kuna), te će i nadalje predstavljati potencijalnu mogućnost za gubitke radnih mjesta danas 

zaposlenih (2.123 osobe). 

Regionalno i nadalje je prisutna koncentracija gospodarstva u županijskom središtu 

gdje se realizira:  preko 60% prihoda i dobiti trgovačkih društava (rang 15 od 577 JLS u 

državi), gospodarstvo sa područja Križevaca je stabilno sa uravnoteženim pokazateljima i 

zauzima 32/577 mjesto po neto dobiti svih JLS. 

Gospodarstvo sa područja bivše općine Đurđevac ostvaruje 9% ukupnih prihoda, 

posluje ukupnim negativnim poslovnim rezultatom, što za posljedicu ima veći broj 

nezaposlenih  (2249 osoba, 30% od ukupno 7577) od zaposlenih osoba (1879 osoba, 12% 

od 16.289 zaposlenih u trgovačkim  društvima). 

Pokazatelji kojima su razvrstane jedinice lokalne samouprave prema razvijenosti 

(prema prosječnom dohotku per capita, izvornom prihodu per capita, stopi nezaposlenosti 

i udjelu obrazovanog stanovništva) oslikava stanje u njenom gospodarstvu, stoga je 19 

jedinica lokalne samouprave sa područja Županije u II skupini razvijenosti sa indeksom 

razvoja ispod 75% prosjeka, 5 u III skupini sa indeksom do 100%, a jedino grad 

Koprivnica se nalazi u IV skupni sa indeksom od 115% nacionalnog prosjeka indeksa 

razvijenosti. 

Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji raspodjela sredstava pomoći bila je 

usmjerena na jedinice niže skupine razvijenosti, što će biti i buduća politika sa svrhom 

uravnoteženja regionalne razvijenosti na prostoru Županije.  

 

A. KONKURENTNO GOSPODARSTVO 

 

Sufinanciranje gospodarskih aktivnosti iz cilja: 

 

Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnim zonama  

Temeljem Plana poduzetničkih zona KKŽ od 2008.-2012. godine  sufinancira se 

10% vrijednosti investicije vezane uz izradu projektne dokumentacije i izgradnje 

komunalne infrastrukture u  poduzetničkim zonama. 

Iz Proračuna u prvom polugodištu 2012. g. za komunalno opremanje zona 

isplaćeno je  437.874,16 kn i to: 

 Gradu Križevci u iznosu 191.853,01 kn za izradu projektne dokumentacije, 

izgradnju prometne i komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Gornji 

Čret“ (plinovod, oborinska i sanitarno otpadna kanalizacija, vodovod, DTK, javna 

rasvjeta, uređenje okoliša), 

 Općini Koprivnički Ivanec u iznosu 246.021,15 kn izgradnju komunalne 

infrastrukture (priključak na elektroenergetsku mrežu, distributivne kabelske 

kanalizacije, javne rasvjete) u poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec. 
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Monitoring poduzetničkih kredita 

Dva poduzetnika su podnijela zahtjeve za preusmjeravanje subvencioniranja 

kamatne stope na drugu „novu“ pravnu osobu. Obzirom da se u oba slučaja privredna 

aktivnost kontinuirano nastavlja opremom koja je kupljena iz predmetnih kreditnih 

sredstava, zadovoljeni su kriteriji temeljem kojih se nastavlja subvencija kamatne stope. 

Zbog poteškoća u poslovanju, dva korisnika kredita su zatražili prolongat otplate 

glavnice kredita na rok od 1 godine, s neizmijenjenim krajnjim rokom vraćanja kredita. U 

oba slučaja su Županija i Ministarstvo obrta i poduzetništva izrazili svoju suglasnost, kao 

i banke koje su iste uzele u proceduru odobrenja.  

U uvjetima poslovanja poduzetnika (smanjenje potražnje, nelikvidnost) otplata 

ranije plasiranih kredita sektoru gospodarstva ocjenjuje se uspješnom.  

 

Subvencioniranje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih 

građevinskih projekata:  

- 2 spremišta i 1 pogon: Spremište poljoprivrednih strojeva Senka Štefanec 

Novigrad Podravski, gospodarska građevina za skladištenje kukuruza za izradu krmne 

smjese za ishranu kokoši nesilica u Koprivnici – Maltarić, Bioplinski pogon Cirkvena u 

Cirkveni 

Ukupna vrijednost subvencije navedenih projekata (3 kom.) iznosi 52.810,97 kn. 

 

Marketinška potpora razvoja gospodarstva 

Nakon sudjelovanja Županije sajmu EXPO REAL 2011. u Münchenu, zaprimljena 

su četiri upita potencijalnih investitora (iz Irske, Rusije, Njemačke, Kanade) 

zainteresiranih za: 

 izgradnju staklenika (uzgoj ruža, rajčica i krastavca na 60 ha),  

 ulaganje u zatvoreno ribogojilište, 

 ulaganje u solarnu elektranu 

 ugovor – kupnja poljoprivrednog zemljišta 

Osim navedenog dobili smo upit tvrtke iz Varaždina, čiji su suvlasnici jedni od 

najvećih proizvođača borovnice u Europi, za podizanje trajnog nasada na površini 20 – 

30 ha te izgradnjom distributivnog centra u poduzetničkoj zoni, s vrijednošću investicije 

cca 15 mil. kn i 10 stalno zaposlenih osoba te 250 sezonskog karaktera. 

O upitima su obaviještene JLS te su upućene na daljnje kontakte s potencijalnih 

investitorima.  

 

Gospodarsko-socijalno vijeće 

Gospodarsko-socijalno vijeće osnovano je 16. svibnja 2008. godine, a čine ga 

predstavnici triju socijalnih partnera: Hrvatske udruge poslodavaca, Sindikata i Županije. 

U radu Gospodarsko-socijalno vijeća sudjeluje 17 članova. 

U prvoj polovini 2012. godine, održane su 2 sjednice na kojima su razmatrana 

pitanja predviđena planom rada za 2012. godinu.  

 

Informacija o projektima i investicijama na području poticanja ulaganja -

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj:  

Sukladno zaprimljenom dopisu, ambasadora Paula Vandorena izvjestili smo o svim 

tekućim projektima koje provodi Koprivničko-križevačka županija, kao i o 
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mogućnostima na području ulaganja i poticanja ulaganja u Koprivničko-križevačku 

županiju. U privitku dopisa također je dostavljen i CD sa informacijama o svim 

poslovnim zonama koje se nalaze na području Koprivničko-križevačke županije.    

 

B. VODNO GOSPODARSTVO 

 

24. svibnja 2012. godine Župan je raspisao: 

 Javni poziv za Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne vodne infrastrukture 

sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije na 

području KKŽ u 2012. godini 

 Općini Đelekovec za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije 

 Općini Koprivnički Ivanec za izgradnju javne odvodnje 

 Javni poziv za Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne vodne infrastrukture 

financiranjem iznosa vodnog doprinosa na području KKŽ u 2012. godini 

 Općini Virje plaćen je vodni doprinos od 13.851,29 kuna 

 Općini Rasinja plaćen je vodni doprinos od 97.811,50 kuna 

 Gradu Đurđevcu plaćen je vodni doprinos od 70.130,26 kuna 

 Općini Hlebine plaćen je vodni doprinos od 20.246,00 kuna 

 Općini Kloštar Podravski plaćen je vodni doprinos od 62.651,83 kn 

 Općini Peteranec plaćen je vodni doprinos od 15.105,00 kuna 

 

Ukupna vrijednost financiranja vodnog doprinosa do 30. 06. 2012. godine iznosi 

279.795,88 kuna, sa svrhom izdavanja suglasnosti na glavni projekt građenja.  

 

Navodnjavanje - Kapitalni projekt: Pilot projekt navodnjavanja „Koljak“ i 

akumulacija „Sirova Katalena“ (aktivnosti u tijeku) 
Radna verzija Studije izvodljivosti je izrađena, a na zahtjev Hrvatskih voda se 

izrađuje nova varijanta do novog roka u kolovozu 2012., koja je u trenutku pisanja ovog 

Izvješća zaprimljena: 

U 2011. ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju sustava navodnjavanja, 

transportnog cjevovoda i akumulacije Sirova Katalena sukladno idejnim projektima za 

investitora Koprivničko-križevačka županija. 

Vrijednost investicije bez PDV: 91 mil. kuna (PDV  23 mil. kuna), od kojeg iznosa 

56 mil. kuna  (bez PDV) je vrijednost gradnje akumulacije. Rok povrata na investiciju je 

17 godina, procijenjena cijena vode za korisnike oko 3,6 kn/m3 sa PDV. Obuhvat 

godišnjeg navodnjavanja je površina od 224 ha radi plodoreda. Studija izvodljivosti je 

pozitivna - financijski isplativ projekt, primjenom strukture sjetve po varijanti 2 - studije. 

Pisanim dopisom od travnja 2012. godine Hrvatskih voda zatražena je provedba 

postupka izmjene i dopune lokacijske dozvole za faznu gradnju, kako bi se mogla 

izdati zasebna potvrda na glavni projekt akumulacije Sirova Katalena u korist investitora 

Hrvatske vode. 

Izrađivač IGH pripremiti će fazne varijante idejnih projekta i pristupiti kao 

opunomoćenik investitora te predati zahtjev. 

Sa 31.12.2012. planira se okončati postupak ugovorene izrade dokumentacije i 

investitori će posjedovati suglasnosti na glavni projekt. 
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Gradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje 

Plan upravljanja vodama za 2012. (izvor Hrvatske vode): 

 Obnova i razvitka vodoopskrbe:Koprivničko-križevačka županija 7 mil. kuna 

 priprema dokumentacije: Koprivničko-križevačka županija 2,5 mil. kuna 

 priprema dokumentacije za EU financiranje, Koprivničko-križevačka županija 

0,97 mil. kuna (Križevci) 

 navodnjavanje, Koprivničko-križevačka županija  0,3 mil. kuna 

 

Prema Programu vodnog gospodarstva Koprivničko-križevačka županija će iz 

Proračuna sufinancirati projekte gradnje do 10% po situacijama za one projekte koji nisu 

uvršteni u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda do iznosa od 700.000,00 kn. 

Hrvatske vode donijele su indikativnu listu projekta za sufinanciranje u 2012. 

godini koja sadrži 50 projekata odvodnje i vodoopskrbe, ukupne procijenjene vrijednosti 

investicije 213.681.000,00 kuna na području 16 JLS. 

 

Projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije 

- priprema projektne dokumentacije i aplikacije za strukturni fond EU 

Na osnovu projektnog zadatka izrađenog u Upravi za vode, Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU 2011. godine, SAFU je ugovorio izradu Studije 

izvodljivosti za vodoopskrbni sustav KKŽ sa konzultantskom kućom AGRECO, koristeći 

sredstva europske pomoći iz fonda ISPA 2005. 

Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 

a krajnji korisnik ispred Županije je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 

županije. 

Analiza postojećeg stanja vodoopskrbe sačinjena je na osnovu podataka koje su 

konzultanti primili od komunalnih društava, Zavoda za prostorno uređenje i UO za 

gospodarstvo i komunalnu djelatnost, plan gradnje na osnovu tehničke dokumentacije od 

komunalnih društava i Hrvatskih voda. 

 

Rezultati  Studije izvodljivosti: 

Za ostvarenje cilja dostupnost priključenosti na sustav zdravstveno ispravne vode 

za 106.057 (97%) stanovnika Županije potrebno je sagraditi  442 km cjevovoda i obnoviti 

18 km postojećih, proizvesti 15,7 milijuna m3 vode na vodocrpilištima ( zajedno sa 

potrebama pitke vode za Bjelovarsko bilogorsku županiju). 

Financijski plan:   

Ukupna vrijednost projekta iznosi 70.768.447 EUR. Troškovi projekta dijele se na 

prihvatljive i neprihvatljive troškove za financiranje iz sredstava strukturnih fondova EU. 

Prihvatljivi troškovi građenja iznose: 53.658.869 EUR (75,8% od ukupne vrijednosti) 

Neprihvatljivi troškovi iznose: 17.109.577 EUR, od kojeg iznosa 14.153.689 EUR 

je PDV, a razliku čine nepredvidljivi troškovi koji su ukalkulirani, a u provedbi se ne 

moraju realizirati kao trošak te iznose 2.955.888 EUR. Community contribution iz EU 

granta iznosi 37.626.812 EUR dok doprinos države/županije/općina iznosi 16.032.057 

EUR.     

Dana 12. lipnja 2012. u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu predstavnici 

Agreca prezentirali su izrađenu dokumentaciju koja čini Studiju izvodljivosti a to su: 

1. Financijska i ekonomska analiza  



12 

 

2. Institucionalna analiza 

3. Studija utjecaja na okoliš te 

4. Plan provedbe i nabave,  

 

Prema međunarodnom tenderu biti će izvršena nabava za radove. Sva izrađena 

dokumentacija nalazi se u Zavodu za prostorno uređenje i UO za gospodarstvo 

 

Postupci vezani uz raspolaganje nekretninama 

Zaprimljeno je 42 predmeta u postupku upisa građevine za detaljnu melioracijsku 

odvodnju i građevina za navodnjavanje, javnog dobra u javnoj upotrebi u vlasništvu 

jedinice područne (regionalne) samouprave, u smislu članka  23. stavak 2. Zakona o 

vodama, a u svezi sa člankom 24. stavak 2. istog zakona. Po podnošenju  prijedloga 

Općinskom sudu u Koprivnici, isti je donio rješenja o  upisu 12 nekretnina kao  javnog 

dobra u javnoj upotrebi u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije i pod upravljanjem 

iste. 

  

C. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 

Koncesije za ambalažni otpad 

Godine 2011. Koprivničko-križevačka županija dodijelila je na svojem području tri 

koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada na rok od pet godina i to : 

 za područje bivše općine Koprivnica Gradskom komunalnom poduzeću 

„Komunalac“ d.o.o. Koprivnica, 

 za područje bivše općine Križevci „Komunalnom poduzeću“ d.o.o. Križevci, 

 za područje bivše općine Đurđevac „Sirovina trgoprerada“ d.o.o. Bjelovar. 

 Svake kalendarske godine sakupljaju se podaci o ekonomskim i materijalnim 

učincima dodijeljenih koncesija o čemu se izvješćuje Ministarstvo financija, Uprava za 

gospodarstvo. 

 

Gospodarenje otpadom - Projekt izgradnje Regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ 

Sufinanciranje provedbe investicije RCGO „Piškornica“ odnosi se na 

sufinanciranje tekućih operativnih troškova društva Piškornica koje se provodi putem 

zahtjeva Piškornice d.o.o., uz koji se prilažu mjesečni troškovi sa kopijama računa za 

materijalne troškove i obračuna bruto plača za protekli mjesec. U zahtjevu se zbrajaju 

sveukupni mjesečni troškovi poslovanja, te ih se raspoređuje po ključu vlasničkih odnosa 

na sve osnivače. U sufinanciranju troškova Piškornice Koprivničko-križevačka županija 

sudjeluje sa 22,5%. Društvo ne ostvaruje prihode, te je potrebno sufinanciranjem iz 

proračuna Županije njeno poslovanje financirati. 

U 2012. godini osnivači su i nadalje iz Proračuna financirali operativne troškove 

poslovanja društva sve po ključu suvlasništva u društvu. U prvih šest mjeseci poslovanja 

društva troškovi poslovanja iznose 93.703,21 kunu, odnosno ukupni troškovi društva za 

razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine iznose 416.458,69 kuna.  
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Sufinanciranje temeljem Ugovora o zajedničkom ulaganju u istražne radove i 

izradu projektno tehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom 

Sjeverozapadne Hrvatske 

U 2012. godini sklopljena su ukupno dva kupoprodajna ugovora o otkupu zemljišta 

u iznosu od 20.270 kuna ukupne površine otkupljenog zemljišta od 0,4 ha, dok vrijednost 

izrađene dokumentacije u 2012. godini iznosi ukupno 156.600,00 kuna.   

 

Potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada s JLS-ima na području Koprivničko-

križevačke, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije  

Tvrtka Piškornica d.o.o. do sada je potpisala ukupno 108 Sporazuma o preuzimanju 

otpada s JLS-ima na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske 

i Međimurske županije na kojem će se proizvoditi godišnja količina od 192.964 tone 

otpada. Očekuje se potpisivanje Sporazuma s još 2 jedinice lokalne samouprave koje će 

ukupno proizvesti još dodatnih 12 350 tisuća tona otpada godišnje (Općina Sokolovac i 

Grad Koprivnica).  

 

Izrada Izviješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje 2008-2015., Prikaz stanja u 2011. godini 

Sukladno zakonskoj regulativi o izradi Izviješća o provedbi plana gospodarenja 

otpadom, UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti sudjelovao je u izradi predmetnog 

Izviješća u pogledu Izviješća o provedbi projekta RCGO „Piškornica“, nositelj izrade 

Izviješća je UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.   

 

D. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM  

 

Solarni sustavi za krovišta javnih zgrada 

Upravni odjel izradio je datoteku krovišta javnih zgrada – škola koja je županija 

osnivač, sa svrhom evidentiranja potencijala u odnosu na južni položaj krovišta i 

površinu. Prikupljen su ponude izvođača koji namjeravaju investirati u fotonaponski 

sustav uz benefite za vlasnike krovišta. Ponude za korištenje krovova - zaprimljene od 5 

ponuditelja. 

Na 20. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izdane su 4 

suglasnosti za pravo služnosti na nekretninama u javnom vlasništvu i to za: Strukovnu 

školu Đurđevac, O.Š Prof. Franjo Viktor Šignjar u Virju, O.Š. Sokolovac i O.Š. Kloštar 

Podravski. 

Data je suglasnost Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investiciju 

za provedbu natječaja i izradu projektnih zadataka u sklopu programa Energetske obnove 

zgrada, na što je Koprivničko-križevačka županija aplicirala.  

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija preuzeo je 

koordinacijsku ulogu na geotermalnom programu, te su održane dvije sjednice osnivača 

društva Geopodravina. 

Izrađen je prijedlog – mišljenje na novi Zakon o rudarstvu i proslijeđen 

Ministarstvu gospodarstva.  
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E. PROMET 

 

Savjet za sigurnost prometa na cestama - u 2012. godini održao jednu sjednicu. 

Suglasnosti na glavne projekte izgradnje u cestovnom pojasu nerazvrstanih cesta - 

12 suglasnosti. 

Do 30.6.2012. izdano je 12 potvrda o usklađenosti glavnih projekata sa izdanim 

posebnim uvjetima gradnje. 

Izdavanje posebnih uvjeta na projekte izgradnje u cestovnom pojasu nerazvrstanih 

cesta - 7  posebnih uvjeta. 

U postupcima izdavanja posebnih uvjeta izdali smo 7 posebnih uvjeta gradnje. 

Rad u povjerenstvima za tehničke preglede projekata u cestovnom pojasu 

nerazvrstanih cesta - sudjelovali smo u 7 tehničkih pregleda građevina za koje su izdane 

uporabne dozvole. 

 

 

2.3. Poljoprivreda, ruralni razvoj i turizam   
  

Na području Koprivničko-križevačke županije ima 12.369 poljoprivrednih 

gospodarstava, od čega je 12.117 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, 112 obrta, 

100 trgovačkih društava, 28 zadruga i 12 ostalih subjekata.    

Poljoprivredna proizvodnja u Koprivničko-križevačkoj županiji vrši se na površini 

od 80.000 hektara (79.000 ha upisano u Upisnik). Na oranice i vrtove otpada cca 62.000 

ha, na voćnjake 2.000 ha (570 ha su komercijalni), na vinograde 1.600 ha (150 ha su 

komercijalni) i 15.400 ha pašnjake i livade. U odnosu na 2010. godinu to je povećanje za 

2.000 ha oranica te 1.000 ha livada i pašnjaka. Do povećanja je došlo zbog privođenja 

kulturi do sada neiskorištavanog poljoprivrednog zemljišta stimulirano potporama u 

poljoprivredi od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.    

Korisnici subvencija bili su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem odnosno sjedištem na području 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

A. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 

 

Povrat otplaćene glavnice zajmova  

Nakon izvršenog rebalansa proračuna izvršen je povrat otplaćene glavnice zajmova 

poljoprivrednih kredita prema Ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 5.200.000,00 kn, 

 

Obrazovanje specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi pri obrazovnim 

ustanovama (seminari, projekti i stručna putovanja) - odnosi se na edukaciju, 

seminare poljoprivrednih proizvođača na području Koprivničko-križevačke županije, te 

stručna putovanja. 

Utrošeno je 90.300,00 kuna za subvencioniranje edukacije 129 polaznika programa i to: 

34 za vinogradar-podrumar, 36 polaznika programa proizvođač ratarskih kultura i 59 

polaznika programa proizvođač mesa i mlijeka na govedarskoj farmi, odnosno 

subvencionirani iznos je 700,00 kn po polazniku programa. Edukaciju je provelo Pučko 
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otvoreno učilište Koprivnica, te je svaki polaznik po završetku edukacije dobio certifikat 

o završenom usavršavanju. 

 

Obrana od tuče 

U 2012. nije bilo šteta nastalih od elementarnih nepogoda u vidu tuče i olujnog 

nevremena već je štetu prouzročio mraz koji je zahvatio područje cijele županija, te je 20. 

travnja 2012. godine proglašena elementarna nepogoda za dio područja Koprivničko-

križevačke županija, i to za općine Kloštar Podravski, Đelekovec, Kalnik, Kalinovac, 

Podravske Sesvete, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Novigrad Podravski, Molve, Virje, 

Koprivnički Bregi, Ferdinandovac, Legrad, Drnje, Gola, Peteranec, Gornja Rijeka i 

Koprivnički Ivanec, te gradovi Đurđevac, Koprivnica i Križevci. 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u gradovima i općinama 

procijenila su štetu na 28.921.289,74 kn. 

 

Poticanje razvoja poljoprivrede putem subvencija: 

 

Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje subvencioniranjem kamata 

Koprivničko-križevačka županija subvencionirala je kamatu po kreditima za 

primarnu poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 94.851,12 kuna. 

 

Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada 

Koprivničko-križevačka županija je nastavila sa poticanjem višegodišnjih nasada, a 

pod uvjetom da se poljoprivredna površina nalazi u granicama županije. U navedenom 

period nije bilo zahtjeva za isplatu jer su se poljoprivredni proizvođači orijentirani na 

jesensku sjetvu. 

 

Poticanje ekološke proizvodnje 

Svrha poticanja ekološke proizvodnje je unapređivanje, razvoj i povećanje ekološke 

proizvodnje u uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda na obradivim površinama i 

korištenje neobradivih površina na takav način i toliko da se trajno održava plodnost i 

kakvoća tla i voda, otpornost bilja, biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost 

obnavljanja i vitalnosti u poljoprivrednim ekološkim sustavima. Subvencija će se 

isplaćivati za troškove rada nadzorne stanice i utvrđivanje sukladnosti u 100 % iznosu 

bez PDV-a, prema važećem Pravilniku o visini naknade troškova za provedbu stručnog 

nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim 

zahtjevima. U prvih šest mjeseci utrošena su sredstva u iznosu od 12.273,31 kuna.  

 

Poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima 

Korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji. 

Subvencija se isplaćuje za troškove podizanja zaštićenih prostora minimalno  izgrađene 

površine 500 m
2
 u iznosu od 20 kuna/m

2
, maksimalno 20.000,00 kn po korisniku 

godišnje, odnosno ne više 40% od ukupnog iznosa prema priloženim računima ukoliko 

subvencija iznosi manje od 20.000,00 kn. U dosadašnjem razdoblju isplaćena je 

subvencija u iznosu 51.483,10 kuna. 
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Poticanje kontrole plodnosti tla 

Korisnici poticanja kontrole plodnosti tla su fizičke i pravne osobe koji imaju 

prebivalište ili sjedište na području Koprivničko - križevačke županije, te su upisane u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nosioci ili članovi.   Svrha poticanja kontrole 

plodnosti tla, je utvrđivanje osnovnih agrokemijskih svojstava tla s ciljem utvrđivanja 

parametara plodnosti i preporukama za povećanje plodnosti od strane ovlaštenog 

laboratorija. U proteklom periodu isplaćen je iznos 4.041,48 kuna. 

 

Poticanje kontrole zemljopisnog porijekla vina 

Korisnici poticanja razvoja poljoprivrede, poticanjem utvrđivanja kvalitete stočne 

hrane u 2011. godini su fizičke osobe, pravne osobe i ustanove koje imaju prebivalište ili 

sjedište na području Koprivničko - križevačke županije. Isplaćen je iznos od 914,31 kn. 

 

B. LOVNO GOSPODARSTVO 

 

Provođenje Zakona o lovu  

Raspisan je javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području 

Koprivničko-križevačke županije, otvoren do 31. prosinca 2012. godine te objavljen na 

oglasnoj ploči Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam i web stranici 

Koprivničko-križevačke županija.  

 

Garancija banke 

- temeljem Ugovora o zakupu zajedničkih lovišta Lovački savez Koprivničko-

križevačke županije dužan je dostaviti garanciju banke za pojedina lovišta koja ima u 

zakupu, kako bi se u slučaju neplaćanja lovozakupnine županija mogla naplatiti 

potraživanja 

- garancija banke se čuva u Upravnom odjelu za poljoprivredu godinu dana 

 

Veliki Pažut, štete od divljači  

- temeljem prijedloga Općine Legrad poslan je upit u Ministarstvo poljoprivrede 

vezano uz raspolaganje zemljišta izuzetog iz Posebnog ornitološkog rezervata Veliki 

Pažut, 

- sazvan je sastanak na temu šteta od divljih svinja na području Općine Legrad a 

vezano uz Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut, 

- zatraženo je rješenje o pojačanom odstrelu i smanjenju brojnog stanja divljih 

svinja na području Općine Legrad 

- poslana je požurnica u Ministarstvo poljoprivrede radi dobivanja rješenja o 

smanjenju brojnog stanja divljih svinja 

 

Općina Sokolovac, štete od divljači 

- sazvan je sastanak na temu šteta od divljih svinja 

- zatraženi su podaci o ukupnim štetama i prebrojavanju divljači na području 

Koprivničko-križevačke županije 

- prikupljen dio zatraženih podataka 
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Provedba oralne vakcinacije lisica u RH 

- prema naputku Ministarstva poljoprivrede provedeno je obavještavanje javnosti 

putem Općina i Gradova na području županije o vremenu kada će se vršiti oralna 

vakcinacija lisica. 

 

Izvješće o utrošenim sredstvima lovozakupnine 

- temeljem Zakona o lovstvu izrađeno je izvješće o utrošku sredstava koje su 

lovozakupnici i koncesionari potraživali u protekloj lovnoj godini te dostavljeno u 

Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za lovstvo. 

 

Lovački savez KKŽ Koprivnica Oreško polje, zahtjev za dokumentaciju 

- temeljem zahtjeva Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije prikupljena 

i dostavljena dokumentacija vezana uz lovište ''Koprivnica 1'' odnosno područje zvano 

Oreško polje. 

 

Informacija o lovnom gospodarstvu na području KKŽ 

- izrađena Informacija o lovnom gospodarstvu tijekom 2011. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije te dostavljena skupštini na prihvaćanje. 

 

Podaci o lovištu Đurđevac 1 

- temeljem zahtjeva Općinskog suda u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu 

dostavljeni traženi podaci o Zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/102 – ''Đurđevac 1''. 

  

C. RAZVOJ RURALNOG TURIZMA 

 

Sufinanciranje djelatnosti Istraživačkog centra šumarskog institute, Centar za 

urbane i privatne šume Varaždin 

- potpisan je Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Istraživačkog centra šumarskog 

institute, Centar za urbane i privatne šume Varaždin, između Hrvatskog šumarskog 

institute i Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Grada Varaždina, 

Grada Ivanca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Krapinsko-zagorske županije, te je dogovorena aktivnost uređenja parka oko crkve 

Svetog Jurja u Đurđevcu. 

 

Poljoprivredna i turistička događanja županijskog karaktera 

U dosadašnjem periodu sudjelovali smo na sljedećim manifestacijama:  

 Vincekovo 2012. - obilježavanje blagdana svetog Vinka,  

 Izložba vina udruge vinogradara i voćara “Šiljer” Kloštar Podravski,  

 Izložba vina Podravskog kraja “Fran Galović”,  

 Križevačko veliko spravišće,  

 Picokijada 2012.  

 Organizacija Županijske izložbe vina  u Kloštru Podravskom.  

Za sve navedene manifestacije utrošena su sredstva u visini od 60.203,00 kn. 
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Poljoprivredno-turističke manifestacije 

U povodu Dana Županije organizirali smo “Tradiciju naših starih”, kao i 16. po 

redu “Dane travnjaka” s brojnim izlagačima poljoprivredne opreme, za samu organizaciju 

i utrošena su sredstva u iznosu od 206.671,50 kn. 

Također osim navedenih poslova, programa i aktivnosti sudjelovali smo u izradi 

prekograničnih projekata IPA Cross-borderCo-operatio Programme 2007-2013. 

Organizirali smo prezentaciju 20 poljoprivrednih proizvođača na sajmu 

Agroturizma u Skradinu gdje je Koprivničko-križevačka županija bila partner sajma. 

 

 

2.4. Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša 
 

A. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 

 
U dijelu postupanja prema zakonima iz područja prostornog uređenja i gradnje 

tijekom izvještajnog razdoblja u ovom Upravnom odjelu ukupno je iz prethodnog 

razdoblja prenijeto i u istom razdoblju novih zaprimljeno 986 zahtjeva (lokacijskih 

dozvola, rješenja za građenje i o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju i drugih 

rješenja, uporabnih dozvola, uvjerenja i potvrda i dr.), a u izvještajnom razdoblju ukupno 

je riješeno  706 od ukupno rješavanih predmeta.  

U toku izvještajnog razdoblja stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama (NN broj: 90/11) kojim je omogućena legalizacija zgrada koje su 

bespravne u prostoru, bez obzira da li su iste u skladu ili u suprotnosti sa prostornim 

planom.  

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 16 zahtjeva za legalizaciju, od toga izdano 

je 3 pozitivna rješenja. 

 

B. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 

 

U dijelu postupanja zaštite okoliša i prirode, te postupanja sa otpadom (izdavanje 

dozvola za gospodarenjem otpadom, posebnih uvjeta zaštite prirode i okoliša, vođenje 

postupaka ocjene zahvata za ekološku mrežu i dr.) tijekom izvještajnog razdoblja 

zaprimljeno je novih i prenijeto iz prethodnog razdoblja ukupno 114 zahtjeva, od kojih je 

riješeno  102 od ukupno rješavanih predmeta. 

U proteklom je razdoblju na području Koprivničko-križevačke županije provedena 

procedura izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim otpadom pravnim osobama 

koje obavljaju djelatnosti isključivo skupljanja, prijevoza i zbrinjavanja, ali i 

gospodarenja pojedinim kategorijama otpada. Isto tako sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, 

Zakonu o otpadu i Zakonu o zaštiti prirode, te vezanim pravilnicima i uredbama, 

obavljani su upravni poslovi izdavanja dopuštenja za radove u zaštićenim prirodnim 

područjima, provođeni postupci prethodne ocjene utjecaja zahvata za Nacionalnu 

ekološku mrežu u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, postupci ocjene o 

tome treba li za pojedine zahvate provesti procjenu utjecaja na okoliš, a provođeni su i 

postupci pravne pomoći nadležnom ministarstvu u provođenju mjera zaštite okoliša na 

SAPARD i IPARD projektima za poljoprivredu i prehrambenu industriju te postupci 
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provođenja javnih rasprava u sklopu PUO postupaka i postupaka ishođenja objedinjenih 

uvjeta zaštite okoliša pri dobivanju okolišnih (IPPC) dozvola. 

 
 

2.5. Prosvjeta, kultura, znanost i šport 
 

A. ŠKOLSTVO 

 

Koprivničko-križevačka županija osnivač je 18 osnovnih škola koje u svom sastavu 

imaju 49 područnih škola te 8 srednjih škola i Učeničkog doma Križevci u kojem je 

smješteno 108 učenika. Školsku godinu 2011/2012. polazilo je 5.355 učenika osnovnih 

škola u  339 razrednih odjela ili prosječno 15,8 učenika po odjelu. Broj učenika smanjen 

je u odnosu na prethodnu školsku godinu za 173 učenika, a 2.187 učenika svakodnevno 

putuje u školu organiziranim autobusnim prijevozom. Županijske srednje škole pohađao 

je ukupno 4.671 srednjoškolac, od čega najviše u Koprivnici – 2.497 učenika. Ukupni 

broj srednjoškolaca povećan je u odnosu na prethodnu školsku godinu za 38 učenika. 

Županijski sustav školstva zapošljava ukupno 1.235 zaposlenika.                                                                                                              

Sredstva za rashode poslovanja osnovnih i srednjih škola te za nabavu nefinancijske 

imovine planirana su i osiguravana temeljem kriterija opsega djelatnosti i stvarnih 

potreba: 

 za izvršenje ovog programa u 2012. godini u županijskom proračunu planirano je 

51.604.600 kn od čega 35.899.000 kn namjenskih sredstava sukladno zakonskom 

standardu (u zakonski standard uključena je i najamnina za zgradu Gimnazije 

„Fran Galović“ Koprivnica koja se namiruje iz vlastitih sredstava) 

 u prvih 6 mjeseci 2012. godine program osnovnog i srednjeg školstva realiziran je 

u iznosu od 20.455.981,69 kn ili 39,63 % od čega 17.997.686,87 kn ili 50,13 % iz 

zakonskog standarda.  

 

Najznačajniji izdaci u poslovanju škola odnosili su se na namirenje troškova 

prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 3.740.375,60 kn te plaćanje najma i kamata 

za zgradu gimnazije i športske dvorane u Koprivnici u iznosu od 2.846.714,81 kn.  

Iz sredstava Županijskog proračuna namirivani su i dodatni programi u području 

školstva kao što su: subvencioniranje prijevoza za gotovo 800 učenika srednjih škola u 

iznosu 847.517,51 kn te organiziranje i financiranje županijskih natjecanja i smotri 

učenika te škole plivanja za sve učenike trećih razreda.  

U prvoj polovici 2012. godine, nastavljena su značajna ulaganja u školske kapitalne 

projekte:  

 dovršeno je opremanje nove školske zgrade OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac 

u vrijednosti od preko 750.000 kn, a koja će biti u funkciji početkom nove školske 

godine, 

 završena je investicija I. faze dogradnje zgrade OŠ Koprivnički Bregi ( „do pod 

krov“) kako bi se osigurao prostor za dječji vrtić i dvije nove učionice u vrijednost 

od 1.326.400 kn od čega je Županija osigurala 526.400 kn, a u pripremi je javni 

natječaj za izgradnju druge faze u čemu će Županija sudjelovati sredstvima u 

iznosu od 980.000 kn, 
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 ugovorena je rekonstrukcija zgrade Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci u 

svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, za iznos od 1.057.971.72 kn, 

 ugovorena je rekonstrukcija krovišta PŠ Ždala u iznosu od 121.956,25 kn, 

 ugovorena je zamjena vanjske stolarije na zgradama OŠ prof. F. V. Šignjara Virje, 

OŠ Ferdinandovac, OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac i OŠ Grigora Viteza Sveti 

Ivan Žabno u iznosu od 164.231,25 kn, 

 ugovoreni su radovi na uređenju prilaznih staza Srednje škole Koprivnica u 

iznosu od 123.562,50 kn,  

 završena je javna nabava za izbor izvođača radova izgradnje nove školske zgrade 

i školske športske dvorane OŠ Legrad vrijednosti 2.022.942,53 kn koju financira 

Koprivničko-križevačka županija, a Općina Legrad osigurala je građevinsko 

zemljište za izgradnju objekta, 

 pokrenuta je javna nabava za dobavljače računala, školske opreme i namještaja u 

planiranom iznosu od 619.000,00 kn, 

 pokrenuta je javna nabava za izvođača radova na dogradnji zgrade PŠ Sigetec 

planirane vrijednosti 4.350.000,00 kn,  

 nakon dobivene lokacijske dozvole, nastavljena je izrada projektne dokumentacije 

za izgradnju nove zgrade Obrtničke škole u Koprivnici neto površine 10.260 m2 u 

vrijednosti od 713.400 kn, 

 nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske športske 

dvorane pri OŠ Sveti Petar Orehovec neto površine 2.205 m2. koja je   

 ugovorena u iznosu od 162.360 kn, 

 izrađeni su projekti energetske učinkovitosti školskih objekata: Srednje škole 

Koprivnica i Učeničkog doma Križevci u iznosu od 106.831,25 kn, 

 u izradi je projektna dokumentacija za dogradnju zgrade PŠ Hlebine vrijednosti -

85.000,00 kn, 

 u izradi je projektna dokumentacija za dogradnju zgrade OŠ Prof. Blaža Mađera 

Novigrad Podravski vrijednosti 79.950,00 kn, 

 u izradi je projektna dokumentacija za izgradnju zgrade PŠ Cirkvena vrijednosti 

85.485,00 kn, 

 ugovorena je izrada glavnog projekta i izvedbene projektne dokumentacije za 

izgradnju školske športske dvorane OŠ Kalnik u iznosu od 84.375,00 kn 

 prekinuta je investicija I. faze dogradnje zgrade OŠ Sokolovac koju je ugovorila 

Općina Sokolovac te su izvršene pripremne radnje za prijenos te investicije na 

Županiju čija je planirana vrijednost 3.166.700,00 kn, 

 u sanaciju školskih objekata, prema županijskom planu tekućeg i investicijskog 

održavanja, ulagale su i same škole iz decentraliziranih sredstava, a od ukupno 

planiranih 1.931.500 kn ili prosječno oko 71.500 kn po školi, u prvih šest mjeseci 

ove godine uloženo je 811.739,93 kn. 

 

B. VISOKO ŠKOLSTVO – KREDITIRANJE STUDENATA 

 

Koprivničko-križevačka županija provodi kreditiranje studenata kroz dva sustava 

kreditiranja: 

 kreditiranje studenata iz sredstava Županijskog proračuna  
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 kreditiranje studenata sredstvima poslovne banke (Podravska banka d.d. 

Koprivnica) 

 

Budući da su prestale sve ugovorne obveze kreditiranja studenata iz prvog sustava 

kreditiranja, u 2012. godini više nema isplata studentskih kredita iz Županijskog 

proračuna, a u drugom sustavu studentskog kreditiranja, sredstvima poslovne banke, 

trenutno se u isplati nalazi 389 korisnika koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom 

studiju. U sustavu kreditiranja poslijediplomskog studija ukupno se nalazi 44 korisnika.  

U prvom polugodištu ove godine, Koprivničko-križevačka županija 

subvencionirala je kamate na kredite i vršila povrat preuzetih otplata kredita sa ukupno 

301.692,46 kn.  

 

C. KULTURA, ŠPORT, TEHNIČKA KULTURA I UDRUGE GRAĐANA 

 

U 2012. godini zadržan je nivo sufinanciranja djelatnosti kulture, športa, tehničke 

kulture i razvoja civilnog društva. 

Izvršenjem Programa javnih potreba u kulturi za 2012. god. u cilju što 

ravnomjernijeg razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na području Županije, a nakon 

provedenog javnog poziva, Koprivničko-križevačka županija odlučila je sufinancirati 125 

projekata iz područja kulture koje je predložilo 94 izvršitelja.  

Ukupno  su odobrena sredstva u iznosu od 2.040.000 kn, a po pojedinim 

djelatnostima kako slijedi: 

- Galerijska i muzejska djelatnost   -  200.000 kn 

- Sufinanciranje bibliobusa    -  250.000 kn 

- Nabava knjiga gradskim i općinskim knjižnicama -  250.000 kn 

- Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata -  510.000 kn 

- Županijske i državne manifestacije   -  220.000 kn 

- Županijska zajednica KUD-ova   -  264.000 kn 

- Sufinanciranje izdavačke djelatnosti   -  156.000 kn 

- Kapitalna ulaganja u ustanove kulture  -  190.000 kn 

 

U prvoj polovici 2012. programska djelatnost u kulturi realizirana je u iznosu od 

583.609,03 kn ili 28,60 %. 

 

Programi javnih potreba u športu i u tehničkoj kulturi za 2012. god. financiraju se 

sredstvima Županije sukladno njihovoj realizaciji  i to: 

 preko Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije od 1.210.000 kn 

realizirano je 648.290,15 kn ili 53,58 %, 

 preko Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije od 180.000 kn 

realizirano je 70.900,00 kn ili 39,39 %. 

   

Iz Županijskog proračuna, u 2012. godini sufinancira se realizacija 163 programa 

udruga s područja Županije, a za 116 udruga odobravaju se sredstva sukladno izvršenju 

programa do ukupnog iznosa od 840.000 kn, kako slijedi: 

- Udruge proizašle iz Domovinskog rata   -  250.000 kn 

- Udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invalid. -  220.000 kn  



22 

 

- Udruge iz područja gospodarstva    -    25.000 kn 

- Udruge iz područja brige o starijim osobama  -  135.000 kn 

- Udruge žena       -    40.000 kn 

- Udruge iz područja brige o djeci i mladima   -    90.000 kn 

- Udruge iz drugih područja     -    80.000 kn. 

 

U prvoj polovici 2012. god. programska djelatnost udruga građana realizirana je u 

iznosu od 300.851,15 kn ili 35,81 %. 

 

 

2.6. Zdravstvo i socijalna skrb 
 

A. ZDRAVSTVO 

 

Investicijsko ulaganje i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova 

S obzirom na privremeno financiranje u prvom tromjesečju 2012. godine, župan je 

9. siječnja 2012. svojim Zaključkom utvrdio prioritete zdravstvenih ustanova u pogledu 

investicijskog ulaganja, te investicijskog i tekućeg održavanja, a nakon dobivene 

suglasnosti Ministarstva na „popis prioriteta“, dana 19. siječnja donio Odluku o 

rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova za prva tri 

mjeseca 2012. godine. Budući je Vlada Republike Hrvatske svoje akte vezane za 

decentralizirane funkcije za čitavu godinu donijela tek sredinom svibnja, župan je svoju 

Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

zdravstvene djelatnosti, kojom je utvrđen način financiranja zdravstvenih ustanova 

prioritetno prema već ranije preuzetim obvezama, donio 18. svibnja, a nakon konzultacija 

s ravnateljima zdravstvenih ustanova, dana 24. svibnja svojim Zaključkom utvrdio popis 

prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u 2012. 

godini.  

Nakon zaprimljene suglasnosti Ministarstva, župan je 1. lipnja donio Odluku o 

rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova, kojom je 13.647.246 kuna 

dodijeljenih za decentralizirane funkcije raspoređen između zdravstvenih ustanova, 

odnosno za investicijsko ulaganje, te investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 

ustanova. Najveći dio naznačenog iznosa raspoređen je Općoj bolnici i to 10.605.000 

kuna, od čega je 8.630.000 kuna namijenjeno otplati kredita za sufinanciranje i 

nadogradnju centralne bolničke zgrade "nova interna“. Za nabavu medicinske opreme 

namijenjeno je 1.675.000 kuna, od čega 761.000 za digitalni mamografski uređaj za 

djelatnost radiologije (drugi dio, planiran za ovu godinu), 224.000 za ultrazvučni uređaj 

za urologiju, 300.000 za operaciju prednjeg segmenta oka za djelatnost oftamologije, 

90.000 za TRS bušilicu za ortopedske operacije, te 300.000 za digitalni ultrazvučni 

sustav s color dopplerom za djelatnost anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog 

liječenja. Iznos od 300.000 kuna namijenjen je za troškove projektiranja izgradnje novog 

pedijatrijskog odjela, kao nadogradnje na postojeću zgradu „nove interne“.  

Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspoređeno je 2.914.755 kuna.  

Najveći dio ovog iznosa i to 1.253.800 kuna, namijenjen je za nabavu vozila-dva za 

sanitetski prijevoz, jedan za prijevoz pacijenata na hemodijalizu, te šest za patronažu. 

Vezano za vozila, ali i nabavu 16 vrsta različite medicinske i laboratorijske opreme 
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vrijedne 850.053 kuna, vodilo se računa o cijelom području županije, između ostalog i da 

kvaliteta zdravstvenih usluga bude i postane što ujednačenija i dostupnija. Nešto manje 

od 500.000 kuna namijenjeno je zamjeni stolarije, rekonstrukciji krovišta i fasada na 

nekoliko ordinacija izvan gradskih središta.  

Za Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, tj. za stvaranje 

preduvjeta za početak njegovog rada, namijenjeno je 127.491 kuna. 

 

Izvještaji i poslovanje zdravstvenih ustanova  

Tijekom travnja župan je razmatrao izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova u 

2011. godini te ih svojim Zaključkom od 12. travnja prihvatio. Predložio je da izvještaje 

zdravstvenih ustanova razmatraju vijećnici Županijske skupštine, koji su te izvještaje i 

prihvatili na sjednici održanoj 24. svibnja. Zaključkom od 13. veljače župan je dao 

suglasnost na odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo o davanju na 

korištenje, bez naknade, poslovnog prostora na III katu zgrade ove ustanove (površine 

196 m
2
) udrugama, Zaključkom od 16. travnja suglasnost na odluku Upravnog vijeća 

Doma zdravlja o darovanju stana (površine 48 m
2
) u suvlasništvu ove ustanove Općini 

Sveti Petar Orehovec, Zaključcima od 5. lipnja suglasnost na odluke Upravnog vijeća 

Opće bolnice kojom se odobrava pokretanje postupka za davanje na upravljanje 

parkirališta u vlasništvu ove ustanove i daje u zakup zemljište u vlasništvu ustanove radi 

postavljanja kioska, Zaključkom od 5. lipnja suglasnost na odluku Upravnog vijeća 

Ljekarni Koprivnica o prodaji poslovnog prostora (47 m
2
 plus podrum 23 m

2
) u 

Novigradu Podravskom, inače u suvlasništvu ove ustanove u dijelu 14/100. 

 

Koncesije u zdravstvu 

Zbog nepopunjenosti Mreže javne zdravstvene službe, donošenjem rješenja od 5. 

ožujka kojim je imenovao stručno povjerenstvo za to, župan je pokrenuo postupak 

dodjele koncesija za djelatnosti opće (obiteljske) medicine, dentalne medicine, 

zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, te medicine rada, a sukladno 

jednogodišnjem i trogodišnjem planu davanja koncesija. Dokumentacija za nadmetanje, 

koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, poslana je u Ministarstvo zdravlja radi dobivanja 

neophodne suglasnosti još u travnju no do 30. lipnja suglasnost nije izdana (preciznije 

izdana je nepotpuna suglasnost koju je Ministarstvo upotpunilo tek 9. srpnja). 

 

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije 

Dana 13. siječnja župan je preuzeo tri vozila hitne medicinske pomoći koje je 

Ministarstvo zdravlja nabavilo za potrebe Zavoda za hitnu medicinu kroz projekt 

„Unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu“. Svojim 

Zaključkom od 22. ožujka dao je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća da se ova tri 

vozila privremeno daju na korištenje Domu zdravlja. Rješenjem od 17. siječnja župan je 

imenovao stručnu radnu grupu zaduženu za izradu sporazuma između Doma zdravlja i 

Zavoda o uvjetima, načinu korištenja i raspolaganju prostorom i opremom, te 

preuzimanju radnika koji obavljaju hitnu medicinsku pomoć. Upravna vijeća ovih dviju 

ustanova prihvatila su izrađeni sporazum sredinom lipnja, te je i župan na njega dao 

suglasnost svojim zaključkom od 27. lipnja. Dana 29. lipnja stručno povjerenstvo 

Ministarstva zdravlja obavilo je očevid radi utvrđivanja propisanih uvjeta za početak rada 

Zavoda. 
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B. SOCIJALNA SKRB 

 

Financiranje ustanova socijalne skrbi  

Nakon donošenja i objave Vladinih odluka o minimalnim financijskim 

standardima, župan je 18. svibnja donio Odluku o načinu financiranja Doma za starije i 

nemoćne osobe u Koprivnici u 2012. godini i Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu 

financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini, kojima su usvojeni kriteriji za 

financiranje djelatnosti ovih ustanova i raspored sredstava u ovoj godini, te definirani 

rokovi i način povlačenja sredstava. 

 

Pomoć za ogrjev socijalno ugroženim osobama 

Zaključkom o visini i načinu odobravanja pomoći za ogrjev u 2012. godini, koju je 

donio 18. svibnja, župan je utvrdio da visina ove pomoći, namijenjena socijalno 

ugroženim osobama i ove godine iznosi 950 kuna, čime je otvorena mogućnost da u ovoj 

godini pomoć za ogrjev ostvari 1644 samaca ili obitelji. Općinama i gradovima, koji 

odlučuju kojim osobama i obiteljima je pomoć najpotrebnija i neophodna, preporučeno 

je, ukoliko se to pokazuje svrsishodnim s obzirom na cijenu, odobravanje ove pomoći u 

naravi, odnosno nabavom drva, a kako bi se izbjeglo nenamjensko trošenje sredstava. 

 

Pomoć u kući starijim osobama 

Zaključivanjem nekoliko sporazuma i ugovora tijekom izvještajnog razdoblja, 

stvoreni su uvjeti da se i tijekom 2012. godine nastavi s provedbom programa pomoći u 

kući starijim osobama. Dvama programima, jednim uz potporu Ministarstva socijalne 

politike i mladih, a drugim uz sudjelovanje općina, 430 osoba starije životne dobi s 

područja županije ima mogućnost da im gerontodomaćica pomogne u zadovoljavanju 

njihovih životnih potreba. S obzirom da se ovi programi provode u 21 jedinica lokalne 

samouprave (uz dvije općine koje ovakve usluge ugovaraju i dogovaraju neovisno od 

županije) Koprivničko-križevačka županija i nadalje je jedna od najpokrivenijih regija 

ovakvim oblikom skrbi o starijim osobama u zemlji. 

 

Imenovanja u radna tijela 

S obzirom na svoje ovlasti iz Statuta ali i obveze koje proizlaze iz drugih akata,  

rukovodeći se prvenstveno potrebama i stručnom kompetentnošću osoba za to, župan je 

svojim rješenjima imenovao osobe u županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, 

te u povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za početak rada domova i drugih pružatelja 

socijalnih usluga 

 

Izvješća za potrebe državnih institucija 

Budući su to od njega tražile, župan je državnim institucijama dostavljao izvješća 

(koja su zahtijevala traženje podataka od JLS i njihovo objedinjavanje) za izradu kojih je 

zadužio Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i to: Izvješće o provedbi Nacionalnog 

plana aktivnosti za prava i interese djece; Izvješće o provedbi aktivnosti sprečavanja 

nasilja među djecom i mladima; Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike; 

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i 
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mladih; Izvješće o provedbi JIM-a; Izvješće o pristupačnosti osobama s invaliditetom 

građevina javne i poslovne namjene u vlasništvu tijela jedinica lokalne i regionalne 

(područne) samouprave; Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana 

suzbijanja zlouporabe opojnih droga; Izvješće o provedbi Nacionalne strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

 

 

2.7. Poslovi Službe ureda župana 

 
A. ODNOSI S JAVNOŠĆU 

 

Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Koprivničko-

križevačka županija dužna je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup 

informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti svog djelovanje prema 

javnosti. Dugoročni strateški cilj toga je transparentnost rada uprave i kvalitetna suradnja 

s civilnim udrugama, medijima, građanima i korisnicima različitih županijskih programa.  

Unutar Službe ureda župana vrši se priprema svih poslova povezanih uz redovito 

objavljivane aktualnih informacija i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za informacijama. 

Poslovi odnosa s javnošću obuhvaćaju: odnose s medijima, internu komunikaciju, 

komunikaciju s ciljanim skupinama i profesionalnom javnošću, lobiranje te organizaciju 

ili pomoć u organizaciji različitih manifestacija.  

 

Komunikacijske aktivnosti su u prvih šest mjeseci 2012. godine obuhvaćale: 

 

 Dnevno komuniciranje – priopćenja, izvješća i najave događanja 

 Konferencije za medije – najjednostavniji oblik direktnog komuniciranja s 

novinarima 

 Interno komuniciranje – prvenstveno s pročelnicima upravnih odjela i 

ravnateljima ustanova, ali i drugim zaposlenicima 

 Ažuriranje web sadržaja – kao najbrži oblik eksterne komunikacije 

 Servis fotografija i dodatnih materijala – prosljeđivanje potrebnih fotografija, 

izvješća ili naručenih izjava čelnika 

 Press clipping – praćenje dnevnog i tjednog tiska, radijskih vijesti, web-a i TV-a 

 Strateško komuniciranje u kriznim situacijama 

 Redovite emisije i stalne rubrike – osmišljavanje sinopsisa, prijenos u druge 

medije 

 Feedback – od novinara i javnosti prema Upravi putem razgovora i anketa 

 

Sukladno predviđenim aktivnostima u prvih pola 2012. godine (1. siječnja – 30. 

lipnja 2012.) u Službi ureda župana izrađeno je 277 priopćenja za javnost. Od 

navedenog broja 76 vijesti upućeno je redakcijama i novinarima, a 201 vijest je 

pripremljena za županijsku internet stranicu. Pismeno je od strane službenika za 

informiranje dan odgovor na pet upita o pojedinostima vezanim uz rad županijske uprave.  

Realizirane su sve emisije dogovorene na lokalnim i regionalnim radijskim i 

televizijskim postajama te je uspješno uspostavljen servis obrade i pristupačnosti 
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radijskih sadržaja, kao i snimljenih televizijskih priloga, na županijskim web stranicama. 

Dio radijskih emisija zbog potrebe dvosmjerne komunikacije tehnički je realiziran s 

mogućnosti otvorenih telefona i postavljanjem pitanja građana, a takva praksa nastavit će 

se i dalje. Ukupno je u šest mjeseci realizirano preko 144 radijskih emisija i 14 TV 

emisija koje prate teme vezane uz rad županije uprave.  

Organizirano je izvještavanje sa sajmova i događanja u organizaciji Županije, te 

manifestacija u drugim sredinama gdje je Županija organizirala gostovanje obrtnika, 

poduzetnika i poljoprivrednika iz Podravine i Prigorja. 

Značajan pomak napravljen je u informiranju građana o važnosti pristupanja 

Hrvatske Europskoj uniji. To je učinjeno putem oblikovanja Europskih vijesti koje u 

suradnji s radijima priprema Županijski savjet za europske integracije.  

Praćenjem medija te vrednovanjem sukladno komercijalnom prostoru priopćenja, 

najave i pozivi inicirali su sadržaj u vrijednosti 191.000,00 kn vezan uz tiskane i 

elektroničke medije.  

Iz tiska je tijekom ožujka izašao četvrti broj Županijskog lista, koji je u nakladi od 

40.000 primjeraka distribuiran u sva kućanstva u Županiji, a počele su pripreme i za novi 

broj.  

Uz Dan Županije snimljen je promotivni film „Županija su ljudi“ koji je javnosti 

prezentiran na Svečanoj sjednici Županijske skupštine, te je sadržajno upotpunio web 

stranicu www.kckzz.hr.  

U holu zgrade Županije postavljen je ekran na kojem se tijekom radnog vremena 

emitiraju TV emisije i web prilozi o radu županijske uprave, koje su javnosti također 

dostupne i preko županijske internet stranice. 

Agenciji za zaštitu osobnih podataka u siječnju je dostavljeno Izvješće o provedbi 

Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno rješavanja zahtjeva ovlaštenika za 

pristup informacijama, sukladno članku 25. spomenutog Zakona.  

 

B. PROTOKOL 

 

U okviru Službe ureda župana, prema odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama obavljaju se i poslovi protokola. U djelokrugu tih poslova organiziraju se 

primanja službenih izaslanstava prigodom njihova posjeta Županiji, primanje građana i 

pravnih osoba, itd.  

Također se organiziraju manifestacije od značaja za Županiju, prigodne proslave i 

obilježavanje blagdana. Navedeni poslovi uključuju i suradnju s drugim hrvatskim 

županijama, općinama i gradovima na području Županije i državnim tijelima, te pripremu 

sastanaka s njihovim predstavnicima.  

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. organizirano je 15 protokolarnih aktivnosti, te 

je proveden projekt organizacije Dana Koprivničko-križevačke županije. Na 

protokolarne svečanosti većinom su pozivani i mediji, te je županijska javnost redovito 

bila izvještavana o pojedinostima s istih.   

 

C. OBRANA I ZAŠTITA 

 

U okviru Službe ureda župana vrši se obavljanje poslova zaštite na radu i civilne 

zaštite, samozaštite vatrogastva i drugih poslova sličnog karaktera prenijetih na Županiju. 

http://www.kckzz.hr/
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Vezano uz navedene poslove valja izdvojiti sljedeće operativne aktivnosti provedene u 

razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.: 

 Pripremljena je Analiza sustava zaštite i spašavanja na području KKŽ u 2011., 

 Pripremljene su Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na 

području KKŽ za 2012.,  

 Pripremljen je Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije KKŽ za donošenje 

na sjednici Županijske skupštine, 

 Pripremljeno je rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stožera zaštite i 

spašavanja KKŽ, 

 Pripremljen je Plan zaštite i spašavanja KKŽ za donošenje na sjednici Županijske 

skupštine, 

 Pripremljen je Plan civilne zaštite KKŽ za donošenje na sjednici Županijske 

skupštine, 

 Provođene su pripremne aktivnosti za osnivanje kontrolne točke Hrvatske gorske 

službe spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije 

 Kontinuirano se pratio rad javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih 

društava s područja Županije, s njima se surađivalo, te su predstavnici Županije 

prisustvovali raznim aktivnostima u organizaciji vatrogasnih društava, 

 Kontinuirano se surađivalo s djelatnicima DUZS-a Područni ured Koprivnica, 

 Prisustvovalo se pokaznoj vježbi zaštite i spašavanja u Čakovcu, te nacionalnim 

koordinacijama djelatnika zaštite i spašavanja jedinica lokalne i regionalne 

samouprave. 

 Popunjene su postrojbe civilne zaštite KKŽ, 

 Pripremljen je zahtjev za plovidbu rijekama Murom i Dravom sa svrhom zaštite, 

 Izrađen je prijedlog projekta CaSa KESTENYE Ekološka istraživanja s akcijskim 

planom očuvanja pitomog kestena na prekograničnom području Hrvatska-

Mađarska, 

 Pripremljena je Odluka o određivanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 

sa zadaćom ostvarivanja obrambenog interesa KKŽ, na temelju koje se 

prikupljaju podaci za radnu obavezu. 

 

D. JAVNA NABAVA 

 

Unutar Službe ureda župana obavljaju se poslovi javne nabave objedinjeni za sve 

upravne odjele i županijske ustanove. Svi podaci o javnim nabavama koje se provode, te  

pregled sklopljenih ugovora i njihovog izvršenja u 2010. i 2011., objavljeni su na 

županijskoj internet stranici. U predmetnom razdoblju provođeni su sljedeći postupci 

javne nabave: 

 

Javna nabava radova 

 Radovi zamjene stolarije osnovnih škola, nad kojima osnivačka prava ima 

Koprivničko-križevačka županija  

 Radovi rekonstrukcije Gimnazije I. Z. Dijankovečkoga Križevci  

 Radovi uređenja prilaznih staza Srednje škole Koprivnica  

 Radovi sanacije krovišta Osnovne škole Gola, PŠ Ždala  
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Javna nabava usluga 

 Usluga preventivne tjelesne zaštite imovine u 2012. godini  

 Rezervirane univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge njima  

 Prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-

križevačka županija 

 

Javna nabava roba 

 Lož ulje za osnovne škole  

 Drva za ogrjev za osnovne škole nad kojima osnivačka prava ima Koprivničko-

križevačka županija 

 Toneri za potrebe upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije 

 Osobni automobil za službene potrebe  

 

Ostalo 

 Prodaja 3 rabljena automobila u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije  

 Započet postupak javne nabave usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 

zaposlenika 

 Započet postupak javne nabave naftnih derivata za službena vozila 

 Započet postupak javne nabave radova prve faze izgradnje Osnovne škole Legrad 

i športske dvorane 

 

E. OSTALI POSLOVI 

 

Unutar Službe ureda župana su se obavljali i informatički poslovi i poslovi 

informacijske sigurnosti. Ovi poslovi su između ostalog uključivali održavanje 

informacijskog sustava i sustava za upravljanje dokumentima, ažuriranje županijske web 

stranice, pripremu Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije kojih je u 

navedenom razdoblju izdano šest brojeva, itd. 

U Službi ureda župana također je zaposlena djelatnica koja radi na poslovima 

unutarnjeg revizora, a svoje poslove obavlja u skladu s Godišnjim planom unutarnje 

revizije. 
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3. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA 

 

Župan i zamjenici župana u predmetnom su razdoblju obavili brojne protokolarne 

aktivnosti, od kojih su važnije pobrojane u narednom poglavlju. Navedene aktivnosti 

opisane su prema sljedećim područjima djelovanja: 

A. Gospodarstvo i infrastruktura  

B. Poljoprivreda 

C. Protokolarni susreti i međunarodna suradnja 

D. Suradnja s općinama, gradovima i županijama 

E. Odgoj, obrazovanje i znanost 

F. Zdravstvo i socijalna skrb 

G. Ostale protokolarne aktivnosti 

 

 

A. GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA 

 

Projekti 

 

Projekt gradnje vodoopskrbnog sustava - Sastanak o pripremi projektne 

dokumentacije i aplikacije za korištenje strukturnih fondova EU namijenjenih za daljnju 

izgradnju vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije održan je u sjedištu 

Hrvatskih voda u Zagrebu 7. veljače. Sastanku je, uz pročelnika Marijana Štimca i 

ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zlatka Filipovića, prisustvovala i predsjednica 

Županijske skupštine Milica Fuček. Voditeljica konzultantskog tima Savina Rangelova 

na sastanku je prezentirala predviđanja potražnje za vodom i iznijela mjerila i kriterije 

koji će se koristiti pri izradi studije izvodljivosti, kao i metodologiju izrade.  

O pripremi projektne dokumentacije i aplikacije za strukturne fondove EU za projekt 

vodoopskrbe sastanak je održan i u Županiji 21. veljače. Sastanku su nazočili konzultanti, 

te predstavnici Hrvatskih voda i komunalnih poduzeća. Ispred Županije prisutni su bili 

pročelnik Marijan Štimac i ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović, te zamjenik župana Darko 

Sobota koji je predstavio stav Županije oko projekta.  

Studije izrađene u sklopu pripreme projektne dokumentacije za projekt predstavljene su u 

Županiji 14. lipnja. Na prezentaciji su sudjelovati župan Darko Koren, predsjednica 

Županijske skupštine Milica Fuček i zamjenik župana Darko Sobota.  

Projekt Piškornica - U Županiji je 18. siječnja održana prezentacija stanja projekta 

Piškornica. Događaju su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Darko 

Sobota, predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček i predsjednici klubova vijećnika. 

Prezentaciju o stanju projekta održao je savjetnik Uprave Mladen Jozinović koji je 

također prezentirao i tehničke detalje budućeg postrojenja, kao i tijek realizacije. 

Projekt Piškornica je 2. veljače prezentiran i na sjednici Grupacije centara za 

gospodarenje otpadom u Zagrebu na kojem je bila i ministrica zaštite okoliša i prirode 

Mirela Holy. Uz brojne predstavnike županija i centara za gospodarenje otpadom radnom 

sastanku je prisustvovao i župan Darko Koren.  

Istog dana župan Darko Koren i savjetnik Uprave RCGO Piškornica Mladen Jozinović 

razgovarali su s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zlatkom 
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Ivanišem. Dogovorena je financijska pomoć Fonda oko izrade projektne dokumentacije 

za glavni projekt i otkup zemljišta za cijeli predviđeni zahvat.  

U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode je 10. veljače održan radni sastanak osnivača TD 

Piškornica s ministricom Mirelom Holy. Ispred  Piškornice  sastanku su nazočili župani 

četiriju županija Darko Koren, Siniša Hajdaš Dončić, Predrag Štromar i Ivan Perhoč, te 

načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj.  

Nakon što je Skupština društva „Piškornica“ d.o.o. nakon provedene procedure za 

dobivanje suglasnosti predstavničkih tijela osnivača imenovala Mladena Jozinovića za 

novog člana Uprave, ujedno i direktora društva, 16. travnja je u prostorijama 

Koprivničko-križevačke županije održana i primopredaja dužnosti. Primopredaji se 

pridružio župan Darko Koren. 

 

Radni sastanci  

 

Sindikat tvrtke Bilokalnik Drvo d.o.o. - Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan 

Pal sastali su se 11. siječnja u prostorijama Županije s predstavnicima Samostalnih 

sindikata drvne i papirne industrije Hrvatske - sindikalna podružnica Bilokalnik Drvo 

Koprivnica i HUS Sindikata sigurnosti Koprivnica. Predstavnici sindikata upoznali su 

župana s teškom situacijom oko tvrtke Bilokalnik Drvo, te činjenicom da je vlasnik Nexe 

grupa najavila zatvaranje proizvodnih pogona.  

Zbog teške situacije u ovom poduzeću župan Koren se 20. veljače sastao i s teritorijalnim 

povjerenikom SSSH za Koprivničku-križevačku županiju Franjom Vebleom. 

Problematika isplate rente - Petnaest načelnika općina s područja Podravine i Bilogore, 

gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan, zamjenici župana Bjelovarsko-bilogorske 

i Virovitičko-podravske županije Krešo Jelavić i Zdravko Dijaković, te župan 

Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota sastali su 

se 13. siječnja u Kozarevcu kako bi razgovarali o problematici isplate rente od 

eksploatacije nafte i plina. Razgovaralo se o trenutnoj suradnji s Inom, eksploataciji i 

naplati rente, te su dogovoreni zajednički stavovi oko svega.  

Nahtec - Koprivničko-križevačku županiju posjetili su 19. siječnja predstavnici tvrtke 

Nahtec iz Austrije. Ova tvrtka zainteresirana je za izgradnju energane za biomasu na 

području Županije. Zamjenik župana Darko Sobota i pročelnik Marijan Štimac upoznali 

su goste sa potencijalnim lokacijama za gradnju energane na području Županije, kao i sa 

zakonskim i gospodarskim okvirima oko realizacije projekta.  

Kao što je dogovoreno na sastanku predstavnici tvrtke Nahtec su 25. siječnja posjetili 

poslovne zone u jedinicama lokalne samouprave u đurđevačkoj Podravini. U obilasku 

poslovnih zona pratio ih je pročelnik Marijan Štimac.  

Kristan nautika - Zamjenik župana Darko Sobota i pročelnik Denis Maksić sastali su se 

3. veljače s predstavnicima tvrtke Kristan nautika d.o.o. Krk. Ova tvrtka zainteresirana je 

za otkup ovčje vune od uzgajivača na području Županije. Predstavnici tvrtke od Županije 

su tražili preporuku kako bi odredili lokaciju za organizaciju otkupnog mjesta, pomoć 

oko uspostave kontakta s uzgajivačima i suradnju oko zajedničke edukacija uzgajivača.  

Sastanak o kapitalnim projektima - Zamjenik župana Darko Sobota bio je 18. lipnja na 

radnom sastanku u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gdje ga je 

primio pomoćnik ministra Venko Ćurlin. Razgovaralo se o kapitalnim projektima u 
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općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije. Zamjenik župana Sobota je 

postavio upit za projekte koji su kandidirani u programima EIB2 i EIB 3.  

 

Cestogradnja  

 

Sastanak s direktorom Hrvatskih cesta - Predstavnici Županije i Županijske uprave za 

ceste bili su 24. svibnja u Zagrebu na sastanku s direktorom Hrvatskih cesta Edom 

Kosom. Županiju su predstavljali župan Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota. 

Razgovaralo se o nužnim investicijama u državne ceste i cestovne objekte na području 

Koprivničko-križevačke županije.  

Šumski putovi na Kalniku - U šumama na području Općine Kalnik 29. svibnja se 

održalo otvorenje novouređenih šumskih putova. Projektom je uređeno je 7 km šumskih 

putova a radovi su sufinancirani sredstvima Hrvatskih šuma. Uz predstavnike hrvatskih 

šuma otvorenju putova također su se odazvali župan Darko Koren i njegov zamjenik 

Darko Sobota.  

Sastanci s načelnicima – Zamjenik župana Darko Sobota u predmetnom je razdoblju 

održao nekoliko sastanaka s načelnicima i gradonačelnicima s područja Županije o 

cestovnoj problematici na području JLS. Sastanci su održani s načelnicima Kalinovca, 

Koprivničkog Ivanca, Rasinje, Kloštra Podravskog, Drnja, Koprivničkih Bregi, 

Podravskih Sesveta i gradonačelnikom Đurđevca. 

 

Sajmovi 

 

Viroexpo - U Virovitici je krajem siječnja održan 17. po redu Međunarodni sajam 

VIROEXPO 2012. U organizaciji PORE, HOK Obrtničke komore Koprivničko-

križevačke županije i HGK Županijske komore Koprivnica na sajmu su se predstavila 22 

poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije. Svečanom otvorenju sajma je 

prisustvovao i župan Darko Koren zajedno sa zamjenikom župana Darkom Sobotom.  

Sajam u Mostaru - U Mostaru se od 27. do 31. ožujka održavao 15. Međunarodni sajam 

gospodarstva. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma bila je Hrvatska, a među 800 izlagača 

iz 30 zemalja predstavili su se i poduzetnici iz Koprivničko-križevačke županije. Sajam 

je obišao župan Darko Koren koji je posjetio izlagače iz naše Županije.  

Župan je na povratku iz Mostara posjetio gradilište autoceste kod Vrgorca, na kojem je 

kao kooperant za „Ceste“ Varaždin radila zadruga GPZ Molve.  

Sajam poslova - Pod pokroviteljstvom Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke 

županije u Đurđevcu je 29. ožujka održan Sajam poslova. Sajam je organizirala Područna 

služba HZZ-a iz Križevaca, a odazvao mu se velik broj tvrtki, potencijalnih poslodavaca i 

nezaposlenih osoba. Na otvorenju prisutnima se obratio župan Darko Koren, a sajmu su 

kao predstavnici Županije prisustvovali predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček i 

zamjenik župana Darko Sobota.  

MESAP - Međunarodni sajam poduzetništva „MESAP“ održan je od 15. do 17. lipnja na 

sajamskom prostoru u Nedelišću. Na zajedničkom izlagačkom prostoru predstavljeno je 

16 poduzetnika iz Koprivničko-križevačke županije, a njihov izložbeni prostor posjetio je 

zamjenik župana Darko Sobota, koji je također prisustvovao i otvorenju sajma.  

Ostalo – u predmetnom razdoblju dužnosnici Županije također su prisustvovali 

Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu u Svetom Martinu na Muri od 
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31. svibnja do 2. lipnja i Svečanoj Akademiji Hrvatske obrtničke komore 29. lipnja u 

Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.  

 

 

B. POLJOPRIVREDA 

 

Sastanci s proizvođačima 

 

Udruga „Prgica“ - U prostorima Županije je 12. siječnja održan radni sastanak s 

predstavnicima Udruge malih sirara Koprivničko-križevačke županije „Prgica“. Sirari su 

župana Darka Korena i njegove suradnike informirali o svom svakodnevnom radu i 

problemima s kojima se susreću u plasmanu svojih proizvoda. Velik problem 

predstavljao im je pravilnik kojim se prostorno ograničavala prodaja hrane životinjskog 

podrijetla 'izvan područja svoje i susjednih županija'.  

Udruga „Bilogora“ - Župan Darko Koren primio je 14. ožujka u svom uredu članove 

Udruge stočara i proizvođača mlijeka „Bilogora“. Uz župana sastanku s 

poljoprivrednicima prisustvovali su i zamjenik župana Darko Sobota te pročelnik Denis 

Maksić. Razgovaralo se o problematici oko otkupa mlijeka, cijeni mlijeka i samoj 

poljoprivrednoj proizvodnji. Predstavnici mljekara izrazili su nezadovoljstvo stanjem u 

sektoru, a posebno trenutnom otkupnom cijenom od 2,40 kuna po litri mlijeka.  

Vinogradari - Zamjenik župana Darko Sobota sastao se 27. ožujka u prostorima 

Županije s predstavnicima Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara. Oni su 

upoznali zamjenika župana s predstojećim projektima Zajednice. Najznačajniji projekti o 

kojima je bilo riječi su 10. Županijska izložba vina, Dani otvorenih podruma Đurđevačke 

vinske ceste i osnivanje klastera vinogradara s područja Županije.  

Štete od divljači - Županijski Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam 

organizirao je 22. svibnja u Legradu sastanak o štetama na poljoprivrednim površinama 

koje su uzrokovale divlje svinje. Uz načelnika Općine Legrad Mladena Vernića i 

zamjenika župana Darka Sobotu sastanku je prisustvovalo više od 50 poljoprivrednika i 

lovaca. Najvećim problemom je označeno to što usjeve uništavaju divlje svinje s 

područja Velikog Pažuta.  

 

Sajmovi 

 

Pčelarski sajam u Gudovcu - Na sajamskom prostoru u Gudovcu početkom veljače je 

održan 8. Međunarodni pčelarski sajam. U organizaciji PORE na sajmu su bili prisutni i 

medičari i poduzetnici koji se bave proizvodnjom opreme za pčelarstvo s područja 

Koprivničko-križevačke županije. Sajam je posjetio župan Darko Koren, te je tom 

prilikom obišao i izlagače iz Podravine i Prigorja. 

„Tradicija naših starih“ - U sklopu obilježavanja Dana Županije 14. travnja je u 

sportskoj dvorani srednjih škola u Koprivnici održana „Tradicija naših starih“. Po treći 

puta ovo je događanje okupilo brojne udruge žena, predstavnike OPG-a i domaćih 

radinosti koji su na izložbenim prostorima pokazali na koji način čuvaju tradicionalne 

vrijednosti. Manifestaciju je svečano otvorio zamjenik župana Ivan Pal.  

16. Dani travnjaka - Poljoprivredni sajam Dani travnjaka Koprivničko – križevačke 

županije, 16. po redu, održan je 12. i 13. svibnja na sajmištu u Koprivnici. Posjetiteljima 
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se predstavilo 169 izlagača, a sajam je u dva dana posjetilo nekoliko tisuća građana. 

Županija partner bila je Virovitičko-podravska županija, a nakon otvorenja potpisan je 

sporazum između Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske poljoprivredne agencije o 

sufinanciranju ispitivanja kvalitete stočne hrane. Sajam je otvorio župan Darko Koren. 

Sajam Skradin - Koprivničko-križevačka županija bila je županija partner 4. sajma 

agroturizma Šibensko-kninske županije koji se održavao od 30. travnja do 1. svibnja. Uz 

velik broj drugih izlagača posjetiteljima su se u organizaciji Županije predstavili 

proizvođači tradicijskih proizvoda, sirari, vinogradari i voćari iz Koprivničko-križevačke 

županije. Na svečanom otvorenju prisutnima se obratio i župan Darko Koren, koji je 

imao priliku posjetiteljima sajma poslati poruku i putem teksta u službenom katalogu.  

 

Izložbe vina i projekti vinogradara 

 

Izložba vina u Starigradu - Šesta po redu izložba vina podravskog kraja održana je 14. 

travnja u Društvenom domu u Starigradu. Izložbu je organizirala Udruga vinogradara i 

voćara koprivničkog kraja „Fran Galović“, a izložbi su ispred Koprivničko-križevačke 

županije prisustvovali zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Denis Maksić.  

„Gorice na rotoru“ - Rotor na raskrižju Starogradske ulice i Podravske magistrale u 

Koprivnici u organizaciji županijske Turističke zajednice uređen je u stilu starog 

tradicijskog vinograda. Otvorenje „Gorica na rotoru“ održano je 18. travnja, projekt su 

predstavili zamjenik župana Darko Sobota i direktor Turističkog ureda Zdravko Mihevc.  

10. Županijska izložba vina - Zajednica vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-

križevačke županije zajedno s Udrugom vinogradara i voćara Šiljer iz Kloštra 

Podravskog uspješno je organizirala županijsku smotru vina. Ove godine župan Darko 

Koren za županovo vino proglasio je pinot bijeli vinara Ivana Topolovčana.  

Edukacija vinogradara - U prostorima Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici je 28. 

svibnja održano svečano uručivanje uvjerenja o završenom programu edukacije za 

vinogradare i podrumare. Kako je prema EU standardima potrebno da svi poljoprivredni 

proizvođači imaju završeno odgovarajuće obrazovanje, Županija im je u suradnji s 

Pučkim otvorenim učilištem u tome pomogla. Edukaciju su s uspjehom završila 34 

polaznika, a uvjerenja im je uručio zamjenik župana Ivan Pal. 

Dani otvorenih podruma - Dani otvorenih podruma vinske ceste održani su 21. i 22. 

lipnja na području Đurđevačke vinske ceste. Manifestaciju su organizirali vinari s 

područja Đurđevačke vinske ceste, Grad Đurđevac i Turistička zajednica područja 

đurđevačke Podravine, uz pokroviteljstvo Županije i županijske Turističke zajednice. 

Podrumi su bili otvoreni u Virju, Đurđevcu, Suhoj Kataleni, Prugovcu i Kloštru 

Podravskom. Županiju je na manifestaciji predstavljao zamjenik župana Darko Sobota. 

  

 
C. PROTOKOLARNI SUSRETI I MEĐUNARODNA SURADNJA 

 

Susreti s dužnosnicima 

 

Pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta – Pomoćnica ministra znanosti, 

obrazovanja i sporta Ankica Nježić primila je 24. siječnja u prostorima Ministarstva 

zamjenika župana Ivana Pala sa suradnicima. Tema razgovora bili su projekti koji se u 
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županijskom školstvu provode ili su u planu u 2012. godini. Zamjenik župana Pal 

obrazložio je dinamiku projekta izgradnje nove zgrade Obrtničke škole Koprivnica.  

Zamjenik ministrice socijalne politike i mladih - Zamjenik župana Ivan Pal sastao se 1. 

veljače u Zagrebu sa zamjenikom ministrice socijalne politike i mladih Darkom 

Ledinskim. Razgovarali su o daljnjoj suradnji na projektima od zajedničkog interesa za 

Županiju i resorno ministarstvo, te dinamici projekata koji su u fazi realizacije. 

U sklopu radnog posjeta Koprivnici 10. veljače zamjenik ministrice Darko Ledinski i 

pomoćnica ministrice Jasna Ćurković-Kelava posjetili su i Koprivničko-križevačku 

županiju. Visoke goste primio je zamjenik župana Ivan Pal, nakon čega je održan radni 

sastanak kojem je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 

skrb Branka Cuki. Raspravljalo se o pitanjima buduće suradnje između Ministarstva i 

Županije, te podršci projektima na području Podravine i Prigorja.  

Ministar rada i mirovinskog sustava - Župan Darko Koren zajedano sa svojim 

zamjenicima i drugim suradnicima primio je u 10. travnja ministra rada i mirovinskog 

sustava Miranda Mrsića. Radnom sastanku u Županiji prisustvovali su i najbliži 

ministrovi suradnici, a među njima i zamjenik ministra Božidar Štubelj iz Križevaca. 

Teme razgovora u Županiji bile su vezane uz efikasnije provođenje mjera aktivne politike 

zapošljavanja, planiranje ljudskih potencijala, pitanja vezana uz mirovinski sustav i 

potrebe umirovljenika, te korištenje sredstava iz fondova Europske unije.  

Isti dan u Županiji je održan sastanak ministra Miranda Mrsića s predstavnicima 

umirovljenika. Domaćin sastanka bio je zamjenik župana Ivan Pal.  

Ministar poduzetništva i obrta i ministar branitelja - Župan Darko Koren sa 

suradnicima, predstavnicima županijske Obrtničke i Gospodarske komore te 

gradonačelnicima Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, primio je 7. svibnja ministra 

poduzetništva i obrta Gordana Marasa, njegovog zamjenika Dražena Prosa i ministra 

branitelja Predraga Matića. Župan Koren upoznao je ministre s osnovnim gospodarskim i 

regionalnim značajkama prostora, nakon čaga im je prezentirano stanje u gospodarstvu na 

području Županije.  

Ministri su prisustvovali i sjednici Gospodarskog vijeća županijske Hrvatske HGK na 

kojoj je predstavljen plan poticanja poduzetništva i obrtništva „Poduzetnički impuls“ za 

2012. Predstavljanju su se pridružili župan Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota. 

Novi ravnatelj DGU - Koprivničko-križevačku županiju je 24. svibnja posjetio novi 

ravnatelj Državne geodetske uprave Danko Markovinović. Primio ga je župan Darko 

Koren, uz prisustvovanje pročelnice Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelene 

Unger i njenih suradnika. Tema razgovora u Županiji bili su projekti DGU na ovom 

području.  

Veleposlanik Republike Francuske - Župan Darko Koren zajedno sa zamjenicima 

Ivanom Palom i Darkom Sobotom primio je 23. svibnja veleposlanika Republike 

Francuske u Hrvatskoj Jeromea Pasquiera. Tema posjeta bilo je obrazovanje i promocija 

francuskog jezika. Iz tog razloga zajedno s veleposlanikom Županiju su posjetili njegov 

ataše za obrazovnu suradnju Frederic Germain i pedagoška savjetnica Marie-Jocelyne 

Kantarci.   

Predsjednik Vlade RH - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović 

posjetio je 15. lipnja Grad Koprivnicu. U prostorima gradske uprave dočekali su ga 

obnašateljica dužnosti gradonačelnika Vesna Želježnjak zajedno s predstavnicima 

Gradskog vijeća i župan Darko Koren. Radnom sastanku koji je uslijedio prisustvovali su 
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i zamjenici ministara Dražen Pros i Darko Ledinski, a razgovaralo se o potencijalima i 

razvojnim programima Grada Koprivnice, Županije i šire regije.  

 

Međunarodna suradnja 

 

Konferencija u Welsu - Austrijski ured za vanjsku trgovinu zajedno s Regionalnom 

energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske organizirao je prošli tjedan od 29. 

veljače do 2. ožujka studijsko putovanje na Svjetske dane održive energije u Wels 

(Austrija). Na putovanju su sudjelovali predstavnici ministarstava gospodarstva i 

graditeljstva i prostornog uređenja, kao i županija, gradova i općina sjeverozapadne 

Hrvatske. Koprivničko-križevačku županiju je predstavljalo izaslanstvo na čelu s 

zamjenikom župana Darkom Sobotom. Tijekom boravka u Welsu njima je prezentirana 

aplikacija za izračun ušteda u privatnim i javnim zgradama. Obišli su i edukacijski centar 

Welios, te čeličanu u Linzu.  

Posjet Županiji Riverside (SAD) - Župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota 

i pročelnik Marijan Štimac posjetili su krajem travnja Županiju Riverside (Kalifornija, 

SAD). Posjet je upriličen na osnovu službenog poziva same Županije Riverside. 

Delegaciju Koprivničko-križevačke županije dočekao je Generalni konzul Hrvatske u 

Los Angelesu Ilija Želalić, a kasnije je upriličen i susret s predstavnicima tamošnje 

hrvatske zajednice. Posjetili su nekoliko poduzeća na području Riversidea, te su primljeni 

u vijećnici Županije.  

Konferencija Regionalni razvoj i fondovi Europske unije - U organizaciji 

Veleposlanstva RH u Poljskoj i Hrvatske zajednice županija uz predstavnike Hrvatskog 

sabora i Vlade u Poljskoj su prošle godine u kolovozu boravili predstavnici jedanaest 

hrvatskih županija. Uzvratni posjet poljskih maršala i visokih dužnosnika održan je od 

13. do 16.  lipnja u Splitu te su na njemu uz predstavnike ministarstava i regionalnih 

agencija sudjelovali župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota i ravnateljica 

PORA-e Melita Birčić. Tom prigodom je održana konferencija Regionalni razvoj i 

fondovi Europske unije.  

Forum u Kaposvaru - U Kaposvaru je 9. veljače održan Partner Search Forum u okviru 

trećeg javnog poziva IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.- 

2013. Cilj Partner Search Foruma bilo je pružiti sve informacije o objavljenom natječaju 

te na jednom mjestu okupiti i povezati što veći broj potencijalnih partnera iz Hrvatske i 

Mađarske. Ispred Koprivničko-križevačke županije Formu su prisustvovali zamjenik 

župana Darko Sobota i pročelnik Denis Maksić.  

 

Podrška EU projektima 

 

Umrežavanje za bolji sustav cjeloživotnog učenja - Završna konferencija projekta 

„Umrežavanje za bolji sustav cjeloživotnog učenja u Koprivničko-križevačkoj županiji“ 

održana je 13. siječnja u Koprivnici. Partneri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u 

provedbi projekta su bili PORA, Pučko otvoreno učilište Koprivnica i Udruženje obrtnika 

Koprivnica. Na završnoj konferenciji je uz predstavnike institucija i goste prisustvovao 

zamjenik župana Darko Sobota.  

DRAVIS3 - U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska provodi se 

program DRAVIS 3 vezan uz daljnji razvoj i proširenje planova za informacijski sustav 
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upravljanja katastrofama uz rijeku Dravu. Radnom sastanku o projektu održanom u 

mađarskom Kaposvaru 18. siječnja prisustvovali su i predstavnici Koprivničko-

križevačke županije.  

 Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje - U sklopu provedbe EU projekta 

„Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje“ u Križevcima je 24. siječnja održana 

završna konferencija. Nositelj projekta bio je Instruktažni centar d.o.o., a partneri u 

provedbi projekta Ustanova za obrazovanje odraslih, te podružnice Hrvatskog zavod za 

zapošljavanje iz Križevaca i Bjelovara. Na završnoj konferenciji sudjelovao je i pročelnik 

Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Marijan Štimac.  

IPA programi u turizmu - U Đurđevcu je 28. siječnja održan radni sastanak za 

definiranje projektnih prijedloga za prijavu na treći Javni poziv u okviru IPA Programa 

prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2007-2013. Na sastanku koji je organizirala 

županijska Turistička zajednica dogovarani su projekti vezani uz kulturni turizam, razvoj 

rekreacije na rijeci Dravi, te izradu strategije o zajedničkoj realizaciji turističkih 

programa. Ispred Koprivničko-križevačke županije na sastanku je sudjelovao zamjenik 

župana Darko Sobota. 

Očuvanje pitomog kestena - Pripremni sastanak u sklopu pripreme projekta „Ekološka 

istraživanja i očuvanje pitomog kestena„ održan je 31. siječnja u prostorima Županije. 

Partneri u projektu s hrvatske strane su Koprivničko-križevačka županija, Hrvatske šume 

i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Cilj projekta je 

revitalizacija kestena, vrste kojoj prijeti nestanak iz naših šuma. Sastanku su prisustvovali 

zamjenici župana Darko Sobota i Ivan Pal.  

Radi dogovora o pojedinostima u projektu 2. veljače je održan sastanak na kojem su 

prisustvovali stručnjaci sa Šumarskog fakulteta, predstavnici Hrvatskih šuma i zamjenik 

župana Ivan Pal sa suradnicima. 

Comenius u Novigradu Podravskom - Završnica ekološkog projekta „How Big is Your 

Foot?“ koji je Osnovna škola „Prof. Blaž Mađer“ uspješno provodila u suradnji sa 

školama iz Estonije, Irske, Norveške, Portugala, Turske i Velike Britanije održana je 10. 

svibnja u Novigradu Podravskom. Koprivničko-križevačka županije pomogla je 

ostvarivanju ovog dvogodišnjeg projekta pa su svečanoj završnici bili nazočni župan 

Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal.  

Novo sutra - Završna konferencija „Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac“ održana 

je 1. lipnja u Đurđevcu. Na završnoj konferenciji u Đurđevcu sudjelovale su predsjednica 

Županijske skupštine Milica Fuček i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 

skrb Branka Cuki. 

Mobilnošću do zaposlenja - U Križevcima je 5. lipnja održana završna konferencija EU 

projekta “Mobilnošću do zaposlenja” na kojoj je ispred Koprivničko-križevačke županije 

sudjelovao pročelnik Mladen Antolić. Nositelj projekta je Instruktažni centar d.o.o. 

Križevci, a partneri Udruga invalida Križevci, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad 

Križevci. Cilj ovog projekta je podrška osobama s invaliditetom u njihovu pristupu tržištu 

rada kod lokalnih poslodavaca.  

Škola u prirodi na Kalniku - Rezultati provedbe projekta “Uspostava prve hrvatske 

škole u prirodi primjenom mađarskih iskustava u edukaciji o okolišu“ predstavljeni su 29. 

lipnja u školi u Kalniku. Projekt je to u kojem je kao mađarski partner sudjelovala 

Udruga „Zelena misao“, projektni partner bila je Općina Kalnik, dok su kao pridruženi 
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partneri u projektu sudjelovali Osnovna škola Kalnik i Grad Križevci. Završetku projekta 

je ispred Županije prisustvovao zamjenik župana Darko Sobota. 

Zamjenik župana Ivan Pal prisustvovao je info danu kojeg je škola u Kalniku organizirala 

uoči završetka projekta 20. lipnja, kako bi projekt predstavila javnosti. 

 

 

D. SURADNJA S OPĆINAMA, GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA 

 

Županije 

 

Skupština Hrvatske zajednice županija - U Zagrebu je 25. siječnja održana 7. sjednica 

Skupštine Hrvatske zajednice županija. Prihvaćeno je izvješće o radu Zajednice u 2011. 

te produžen mandat dosadašnjem predsjedniku Boži Galiću. Također je usvojen program 

rada za 2012. kao i financijski plan. Ispred Koprivničko-križevačke županije sjednici su 

prisustvovali predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček, župan Darko Koren i 

zamjenik župana Darko Sobota.  

Posjet Istarskoj županiji - Radi razmjene iskustava na području gospodarenja otpadom 

župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota sa suradnicima 29. veljače i 1. 

ožujka boravili su u Istarskoj županiji. Delegacija Koprivničko-križevačke županije je 

posjetila tvrtku Solaris d.o.o. u Novigradu Istarskom, lokaciju istarskog centra za 

gospodarenje otpadom Kaštijun, te se sastala s županom Istarske županije Ivanom 

Jakovčićem i njegovim suradnicima.  

Partnerstvo s Bjelovarsko-bilogorskom županijom - U prostorijama Županije je 7. 

ožujka potpisana izjava o partnerstvu u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska – 

Hrvatska 2007.-2013. Ugovor su potpisali župan Darko Koren, župan Bjelovarsko-

bilogorske županije Miroslav Čačija, direktor Turističke zajednice Županije Zdravko 

Mihevc i predstavnici RERE – razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovaj 

Ugovor omogućuje zajedničko provođenje projekta razvoja tematskih ruta kulturne 

baštine i infrastrukture za turizam 

Sastanak u Virovitičko - podravskoj županiji  - Zamjenik župana Darko Sobota i 

pročelnik Denis Maksić sastali su se 28. ožujka u Virovitici s županom Virovitičko-

podravske županije Tomislavom Tolušićem. Tema sastanka bilo je uključivanje 

Virovitičko-podravske županije u manifestaciju „Dani travnjaka“. Dogovorena je i 

suradnja oko sajma AGROEXPO u Virovitici.  

Dan Bjelovarsko-bilogorske županije - Župan Koren prisustvovao je 5. lipnja Svečanoj 

sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Bjelovarsko-bilogorske 

županije.  
 

Gradovi i općine 

 

Sastanak s načelnikom Općine Peteranec - Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik 

Mladen Antolić sastali su se 12. siječnja s načelnikom Općine Peteranec Ivanom 

Pakasinom i ravnateljem OŠ „Fran Koncelak“ Drnje Ivanom Pikivačom. Tema sastanka 

bilo je utvrđivanje dinamike realizacije investicije dogradnje zgrade Područne škole u 

Sigecu.  
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Sastanak s načelnikom Općine Kalnik - Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Mladen 

Antolić sastali su se 14. veljače u Županiji s načelnikom Općine Kalnik Božidarom 

Kovačićem u vezi projekta školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik. Nakon 

sastanka predstavnici Općine Kalnik obišli su sportsku dvoranu u Koprivničkim Bregima, 

koja je slična onoj kakva se planira graditi u Kalniku, te Goli.  

Sastanak s načelnikom Općine Drnje - Zamjenik župana Darko Sobota sastao se 5. 

ožujka u prostorima Županije s načelnikom Općine Drnje Slavkom Lothom. Tema 

razgovora bili su planovi u razvoju općine, cestogradnja, modernizacija prometnica, te 

problemi odlaganja otpada. Raspravljali su o nužnosti sanacije divljih deponija otpada na 

području Općine,.  

Sastanak s načelnikom Općine Koprivnički Bregi - Zamjenik župana Darko Sobota 

primio je 12. ožujka načelnika Općine Koprivnički Bregi Maria Hudića. Načelnik Hudić 

izvijestio je zamjenika župana o projektima koji se provode u samoj općini, te onima koji 

su u planu.  

Sastanak s gradonačelnicom Grada Koprivnice - Župan Darko Koren primio je 21. 

ožujka u svom uredu obnašateljicu dužnosti gradonačelnika zamjenicu gradonačelnika 

Grada Koprivnice Vesnu Želježnjak. Razgovarali su o brojnim temama u svakodnevnom 

funkcioniranju Grada i Županije, a posebno o projektu Piškornica i problematici oko 

gradnje koprivničke Obrtničke škole.  

Sastanak s načelnikom Općine Sveti Petar Orehovec - Zamjenici župana Ivan Pal i 

Darko Sobota sastali su se 21. ožujka u prostorima Županije sa načelnikom Općine Sveti 

Petar Orehovec Franjom Poljakom. Razgovarali su o razvojnim planovima Općine s 

naglaskom na projekte u koje je uključena Županija.  

Sastanak s načelnikom Općine Legrad - Zamjenik župana Darkom Sobota primio je 8. 

svibnja u svom uredu načelnika Općine Legrad Mladena Vernića. Razgovaralo se o 

aktualnostima oko razvoja općine. Načelnik je zamjenika župana informirao o stanju 

projekta iskorištenja geotermalnih izvora. 

Sastanak s načelnikom Općine Sokolovac -Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik 

Mladen Antolić sastali su se 10. svibnja s načelnikom Općine Sokolovac Vladom 

Bakšajem. Razgovarali su o dinamici dogradnje škole i sportske dvorane u Sokolovcu s 

naglaskom na operativne korake u izvođenju radova.  

Sastanak s načelnicom Općine Đelekovec - Zamjenik župana Ivan Pal sastao se 19. 

lipnja s načelnicom Općine Đelekovec Šteficom Sirutkom. Razgovarali su o stavljanju u 

funkciju prostorija vrtića te organizaciji samog preseljenja u njegove prostore.  

Dani općina i gradova – Dužnosnici Županije u predmetnom su razdoblju prisustvovali 

svečanostima obilježavanja sljedećih dana općina i gradova: Sokolovac, Đurđevac, 

Križevci, Novo Virje, Rasinja, Ferdinandovac, Legrad, Gola, Kloštar Podravski, 

Koprivnički Ivanec, Sveti Ivan Žabno, Peteranec i Sveti Petar Orehovec.  

 

 
E. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ZNANOST 

 

Projekti u školstvu 

 

Prijevoz učenika - U prostorima Županije je 4. siječnja održano potpisivanje Ugovora o 

prijevozu učenika županijskih osnovnih škola za 2012. godinu i ugovora o 
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subvencioniranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola. Ugovor o prijevozu 

osnovnoškolaca župan Darko Koren je potpisao s direktorom tvrtke Čazmatrans 

Podravina-Prigorje d.o.o. Križevci Damirom Pavlovićem, a ugovor o subvencioniranju 

prijevoza za srednjoškolce s komercijalnim direktorom tvrtke Čazmatrans – Nova d.o.o. 

Čazma Berislavom Sarajom. 

Škola plivanja - Ugovor o provedbi i financiranju obuke neplivača za osnovne škole 

kojima je osnivač Županija potpisan je 1. veljače, na bazenima „Cerine“ u Koprivnici. 

Potpisali su ga župan Darko Koren, direktorica poduzeća Trg d.o.o. Koprivnica Martina 

Golčić i predsjednik Udruge Kineziologa Grada Koprivnice Igor Sedlanić. Župan Koren 

je izrazio zadovoljstvo što se u kontinuitetu omogućuje obuka neplivača na koprivničkim 

bazenima. 

Zamjena stolarije i sanacija krovišta u školama - Župan Darko Koren i direktor tvrtke 

MOD d.o.o. Koprivnica Stjepan Njegač potpisali su 28. lipnja dva ugovora o izvođenju 

radova na zgradama županijskih škola. Prvi ugovor odnosi se na zamjenu stolarije na 

osnovnim školama u Đurđevcu, Ferdinandovcu, Svetom Ivanu Žabno i Virju, a drugi na 

radove na sanaciji krovišta zgrade Područne škole Ždala. Župan Darko Koren prilikom 

potpisivanja je izrazio zadovoljstvo što je posao dobila tvrtka s područja Županije, što je 

jako važno u uvjetima krize.  

Radovi u Koprivničkim Bregima - Završena je I. faza radova na dogradnji zgrade 

Osnovne škole u Koprivničkim Bregima, koji se izvode radi omogućavanja 

jednosmjenske nastave i rekonstrukcije školske kuhinje te izgradnje novog dječjeg vrtića. 

Radove je 15. lipnja obišao zamjenik župana Ivan Pal sa suradnicima, te izrazio 

zadovoljstvo što će Koprivnički Bregi uskoro imati jednu od najljepše uređenih malih 

škola u Hrvatskoj kao i moderan dječji vrtić. 

 

Radni sastanci 

 

Posjet Đurđevcu - Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić posjetili su 18. 

siječnja Centar za kulturu i Osnovnu školu Grgura Karlovčana u Đurđevcu. Na početku 

su obišli Galeriju Stari Grad, te se sastali s ravnateljicom Centra Editom Janković 

Hapavel, a posjet je nastavljen obilaskom Osnovne škole, te radnim sastankom s 

ravnateljem Marijanom Vinkovićem uz prisustvovanje gradonačelnika Đurđevca Slavka 

Gračana. Predstavnici Županije sastali su se i s ravnateljem Strukovne škole Đurđevac 

Mirkom Peršinovićem. 

Sastanak ravnatelja - Pročelnik Mladen Antolić okupio je 22. veljače u prostorima 

Županije ravnatelje 18 osnovnih i 9 srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-

križevačka županija. Na samom početku sastanka ravnateljima su se obratili župan Darko 

Koren i zamjenik župana Ivan Pal. Tema radnog dijela sastanka bilo je financiranje 

materijalnih izdataka škola i pokretanje kapitalnih investicija.   

Razgovor s predsjednikom Udruženja obrtnika Koprivnice - Zamjenik župana Ivan 

Pal sastao se 30. ožujka s Miroslavom Tremskim, predsjednikom Udruženja obrtnika 

Koprivnice. Raspravljali su o stanju u obrtništvu s naglaskom na sam grad i Županiju, te 

usklađivanjem obrazovanja s trendovima na tržištu rada. 

Savjetovanje o modelu JPP-a - U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta je 2. 

travnja održano savjetovanje o financiranju kapitalnih projekata iz sustava obrazovanja 
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po modelu javno-privatnog partnerstva. Uz brojne predstavnike gradova i županija na 

savjetovanju je sudjelovao i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren.  

Preseljenje vrtića u Đelekovcu - U prostorijama Osnovne škole u Đelekovcu je 17. 

travnja održan radni sastanak na kojem su uz zamjenika župana Ivana Pala i pročelnika 

Mladena Antolića prisustvovali predstavnici Školskog odbora, lokalne zajednice i dječjeg 

vrtića „Vrapčić“ iz Drnja. Tema sastanka bila je problematika prostora škole i preseljenje 

vrtića u novoizgrađeni vrtić u Đelekovcu.  

Radni sastanak o JPP-u - U Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i 

investicija u Zagrebu 8. svibnja je održan radni sastanak o javno-privatnom partnerstvu, 

na kojem su kao predstavnici Koprivničko-križevačke županije sudjelovali zamjenik 

župana Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić. Razgovaralo se o modelu JPP-a s naglaskom 

na izgradnju školskih zgrada, a riječi je bilo i o mogućnostima restrukturiranja 

dosadašnjih modela JPP-a.  

Radni sastanak s ravnateljem Srednje škole Koprivnica - Zamjenik župana Ivan Pal je 

u svom uredu 22. svibnja primio ravnatelja Srednje škole Koprivnica Zdravka Saboleka. 

Razgovarali su o skorašnjim upisima u Srednju školu i završetku tekuće školske godine, a 

osvrnuli su se i na ukupnu problematiku financiranja srednjeg školstva.  

 

Znanstveni skupovi i promocije 

 

20 brojeva znanstvenog časopisa „Podravina“ - U povodu izlaska 20 brojeva 

znanstvenog časopisa „Podravina“ u dvorani tvornice Belupo u Koprivnici 20. travnja je 

održana svečana sjednica Izdavačkog savjeta „Podravine“. Na sjednici se razgovaralo o 

potrebi i mogućnostima unapređenja znanstvenih istraživanja u Podravini. Koprivničko-

križevačku županiju na svečanosti su predstavljali zamjenik župana Ivan Pal te pročelnici 

Mladen Antolić i Vladimir Šadek.  

Okrugli stol o znanju - U prostorima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku je 17. svibnja 

održan okrugli stol prigodom predstavljanja knjige „Znanje – temelj konkurentnosti i 

razvoja“. Organizator okruglog stola bila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pa 

je prezentirana i njena izjava o važnosti znanja i primjeni znanja za izlazak iz krize i 

razvoj Hrvatske. Na samom događaju našu Županiju je predstavljao pročelnik Službe 

ureda župana Vladimir Šadek.  

Znanstveni skup o Regionalnom parku Mura-Drava - Znanstvenici iz SAD-a, Češke, 

Slovačke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske okupili su se 1. i 2. lipnja u Koprivnici na 

znanstvenom skupu pod nazivom „Povijest okoliša područja Regionalnog parka Mura – 

Drava“. Koprivničko-križevačka županija je bila pokrovitelj skupa, pa se na samom 

otvorenju okupljenima obratio zamjenik župana Ivan Pal.  

Ivan vitez Trnski - U organizaciji podravsko-prigorskog ogranka Društva hrvatskih 

književnika u Koprivnici i Novigradu Podravskom su 1. i 2. lipnja održani drugi po redu 

Dani Ivana viteza Trnskog. Manifestacija je to posvećena prvom predsjedniku Društva 

hrvatskih književnika i prvom velikom županu Bjelovarske županije. Koprivničko-

križevačka županija bila je i ove godine pokrovitelj manifestacije, pa se prisutnima 

obratio zamjenik župana Ivan Pal.  

Promocije stručno-znanstvenih knjiga – Predstavnici Koprivničko-križevačke županije 

u predmetnom su razdoblju prisustvovali promociji sljedećih stručno-znanstvenih 

monografija: Hrvoje Petrić - Pogranična društva i okoliš, varaždinski generalat i 
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Križevačka županija u 17. stoljeću, Petra Somek - Tradicijsko graditeljstvo u Podravini, 

Molvarski likovni krug 1970. – 2010., Valentin Puževski - „Škola škole“ i Vladimir 

Šadek - Ustaše i Janka-puszta.  

 

Protokolarni susreti i prijemi 

 

Stručno osposobljavanje nezaposlenih - Dodjela uvjerenja o stručnom osposobljavanju 

nezaposlenih osoba u organizaciji HOK Koprivničko-križevačke županije i Obrtničkog 

učilišta POUKA održano je 18. siječnja u Koprivnici. Osposobljavanje je provedeno 

prema projektu HZZ-a o osposobljavanju nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta 

rada. Osim uvjerenja POUKE tom prigodom je dodijeljeno i 55 uvjerenja o stručnom 

osposobljavanju Hrvatske obrtničke komore. Uvjerenja su dijelili zamjenik župana Darko 

Sobota i predsjednik HOK-a Koprivničko-križevačke županije Zvonko Pecikozić.  

Prijem za foto skupinu „ZUUUM“ - Zamjenik župana Ivan Pal primio je 15. veljače 

članove foto skupine „ZUUUM“ OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“. Foto skupina 

marljivo radi već 9 godina i sudjeluje na svim važnim fotografskim natjecanjima, a 

nedavno je osvojila međunarodnu nagradu na natječaju u Celju. 

Prijem za sudionike projekta Comenius - Projekt „How Big Is Your Foot?“ provodio 

se u OŠ „Prof. B. Mađer“ u Novigradu Podravskom kao multilateralno partnerstvo 

osnovnih škola iz Irske, Estonije, Norveške, Velike Britanije, Portugala, Turske i 

Hrvatske uz pomoć Agencije za mobilnost i programe EU. Ova je škola prva iz 

Koprivničko-križevačke županije u ovom partnerstvu i zato je za učenike i profesore 

organiziran prijem 16. ožujka u prostorima Županije. Sudionike projekta primili su 

zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić.  

Podružnica Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva - Nakon dogovora postignutog 

na Stručnom vijeću ravnatelja županijskih osnovnih škola, u Rasinji je 17. travnja 

osnovana podružnica Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva Koprivničko-križevačke 

županije. Sastanku se pridružio i zamjenik župana Ivan Pal koji je istaknuo važnost 

učeničkog organiziranja i uključivanje u zadruge.  

Međužupanijski stručni skup za pedagoge - U Koprivnici je 4. i 5. lipnja održan 

dvodnevni Međužupanijski stručni skup za pedagoge osnovnih i srednjih škola. 

Međužupanijski skup organizirala je Agencija za odgoj i obrazovanje uz pomoć 

Županijskog stručnog vijeća, a okupio je velik broj pedagoga i predavača. Na samom 

početku skupa sudionicima se obratio i zamjenik župana Ivan Pal.  

Posjet učenika PŠ Vinica - Oko 30 učenika iz Područne škole Vinica (OŠ Đuro Ester 

Koprivnica) posjetilo je 11. lipnja sjedište Koprivničko-križevačke županije. Posjet je 

organiziran u sklopu upoznavanja sa zavičajem, a učenike su primili zamjenik župana 

Ivan Pal i pročelnik Mladen Antolić 

Prijam za najbolje učenike - U dvorani veleučilišta u Koprivnici je 12. lipnja održan 

prijem župana Darka Korena za najuspješnije učenike s prostora Županije i njihove 

mentore. Prijemu su tako prisustvovali učenici koji su na državnim natjecanjima osvojili 

jedno od prva tri mjesta. Županija je najbolje učenike i ekipe, te njihove mentore, 

nagradila i novčano, a prijem je bio prilika da im nagrade uruči župan Darko Koren.  

Ostalo – Županijski dužnosnici u predmetnom su razdoblju također prisustvovali: 5. 

Smotri projekata učenika osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije iz 

područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko 
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građanstvo u Koprivnici, Međužupanijskoj smotri radova iz elektrotehnike i računalstva u 

Obrtničkoj školi Koprivnica, Prvoj županijskoj smotri učeničkih zadruga Koprivničko-

križevačke županije u OŠ Andrije Palmovića u Rasinji, kvizu prijateljstva u 

Bakovčicama, Salonskom kolu maturanata u Đurđevcu i Koprivnici, promociji drugog 

dijela slikovnice „Koprivko“ u Koprivnici, okruglom stolu o romskim pomagačima u 

nastavi u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici, te sastanku voditelja školskih 

preventivnih programa u Obrtničkoj školi Koprivnica. 

Dužnosnici Županije podržali su i projekte iz područja predškolskog odgoja, te 

prisustvovali sljedećim događajima: Prva Međužupanijska smotra projekata odgoja za 

ljudska prava i demokratsko građanstvo za predškolski odgoj i obrazovanje u Koprivnici, 

Dan koprivničkog Dječjeg vrtića Tratinčica pod nazivom „Mi smo taj svijet“, 11. 

Olimpijski festival dječjih vrtića, posjet Udruge odgajatelja iz Vukovara Gradu 

Koprivnici i Završna svečanost Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica. 

 

 

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

 

Radni sastanci i projekti 

 

Nova vozila za hitnu službu - Župan Darko Koren preuzeo je 13. siječnja u Zagrebu tri 

nova vozila za potrebe hitne medicinske službe. Primopredaja je održana u prostorima 

tvrtke Grand Auto a vozila je uručio ministar zdravlja Rajko Ostojić.  

Zavod za javno zdravstvo - Zbog dogovora oko useljenja u treći kat Zavoda za javno 

zdravstvo ravnateljica Zavoda Draženka Vadla sastala se 19. siječnja u prostorijama 

Županije s županom Darkom Korenom i zamjenikom župana Ivanom Palom. Predviđeno 

je bilo da treći kat bude rezerviran za udruge vezane uz zdravstvo te potrebe županijskog 

Obiteljskog centra. Ravnateljica Zavoda Draženka Vadla i zamjenik župana Ivan Pal 

održali su sastanak s istom temom i 31. siječnja.  

Obiteljski centar - Zamjenik župana Ivan Pal i pročelnica Branka Cuki posjetili su 26. 

siječnja županijski Obiteljski centar. U razgovoru s ravnateljicom Željkom Koluder 

Vlahinja zamjenik župana je dobio uvid u programe koji se trenutno izvode.  

Rad Doma zdravlja - Zamjenik župana Ivan Pal  i pročelnica Branka Cuki posjetili su 9. 

veljače sjedište Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. S ravnateljicom 

Terezijom Kolar razgovarali su o aktualnostima u radu Doma zdravlja, daljnjim koracima 

oko ustrojavanja Zavoda za hitnu medicinu i ustroju centara obiteljske medicine. 

Ljekarna u Podravskim Sesvetama - U prizemlju zgrade Općine u Podravskim 

Sesvetama 23. ožujka je svečano otvorena ljekarna. Tom prilikom su uz brojne goste 

otvorenju bili nazočni načelnik Općine Ivan Derežić i zamjenik župana Darko Sobota.  

Sastanak s ravnateljem Opće bolnice - Zamjenik župana Ivan Pal  i pročelnica Branka 

Cuki sastali su se 29. ožujka u prostorima Županije s ravnateljem Opće bolnice „Dr. 

Tomislav Bardek“ Petrom Staparom. Na radnom sastanku analizirani su financijski 

prioriteti te se razgovaralo o planiranim radovima u bolnici ove godine. 

Program gerontodomaćica - Sporazum o provođenju programa Pomoć u kući starijim 

osobama za 2012. godinu su 4. svibnja u sjedištu Županije potpisali župan Darko Koren, 

predsjednica Kluba Mariška Verica Šarlija i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa 
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Križevci Đurđica Kopseak. Program se provodi već šestu godinu za redom i obuhvaća 18 

gerontodomaćica koje skrbe za oko 500 korisnika s područja Županije.  

Javni radovi u Domu za starije i nemoćne osobe - U Domu za starije i nemoćne osobe 

u Koprivnici je 25. svibnja održana konferencija za novinare te potpisivanje ugovora 

između Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma. 

Ugovorom je omogućeno zapošljavanje sedam osoba u programu javnih radova, a 

događaju je prisustvovao župan Darko Koren.  

Provođenje palijativne skrbi - U Županiji je u srijedu 13. lipnja održan radni sastanak o 

organizaciji palijativne skrbi u Županiji. Sastanku su uz župana Darka Korena i njegovog 

zamjenika Ivana Pala sudjelovali pročelnica Branka Cuki i specijalist anesteziolog u 

koprivničkoj Općoj bolnici Mato Devčić.  

Financiranje Opće bolnice - Sastanak o aktualnom poslovanju i financiranju Opće 

bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica održan je u prostorima bolnice 27. lipnja. 

Sastanku su prisustvovali ravnatelj Petar Stapar, njegova zamjenica Sandra Sinjeri i 

predsjednik Upravnog vijeća Zoran Gošek, te župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan 

Pal Sastanak je organiziran temeljem županovog traženja da vodstvo bolnice predstavi 

plan poslovanja ustanove u novim uvjetima rada, odnosno otkad su bolnici od strane 

HZZO-a smanjeni prihodi.  

 

Obilasci, obilježavanja i protokoli  

 

Obilazak rodilišta - Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal posjetili su 2. 

siječnja rodilište Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici. Tijekom posjeta 

župan Koren je razgovarao s rodiljama, koje su izrazile zadovoljstvo uvjetima u 

novoobnovljenom rodilištu. Prvim rodiljama u 2012. župan je poklonio cvijeće. 

ZZJZ - U novim prostorima Zavoda za javno zdravstvo je 28. veljače obilježena 18 

godišnjica rada ove ustanove. Godišnjici se pridružio župan Darko Koren sa suradnicima. 

Dom za starije i nemoćne – Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal 

prisustvovali su 15. svibnja obilježavanju 21. godišnjice rada Doma za starije i nemoćne 

osobe Koprivnica. Ravnateljica Vesna Križan kratko je sumirala 21 godinu rada Doma, a 

okupljenima se obratila i predsjednica Kluba Mariška Verica Šarlija koja je predstavila 

list „Domko“. 

Župan Darko Koren i njegov zamjenik Ivan Pal također su posjetili Dom i obišli 

korisnike početkom siječnja i uoči Uskrsa. 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - U prostorijama Županije je 6. 

lipnja održan radni sastanak zamjenika župana Ivana Pala s predstavnicima Udruge za 

pomoć osoba s mentalnom retardacijom. Razgovaralo se o mogućnosti jače suradnje 

Županije i same udruge koja već godinama brine za ovu osjetljivu populaciju.  

Mariške - U dnevnom boravku Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici preko 250 

okupljenih članova i gostiju je 12. lipnja proslavilo 10. godišnjicu postojanja i rada Kluba 

za starije osobe „Mariška“. Uz zamjenika ministrice socijalne politike i mladih Darka 

Ledinskog svečanosti se odazvao i zamjenik župana Ivan Pal.  

Ostalo - U predmetnom razdoblju predstavnici Županije svojim su prisustvovanjem 

podržali sljedeće manifestacije i događaje: Dan mimoza u Koprivnici, Križevcima i 

Đurđevcu, Dan narcisa u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, Belupovo mjerenje 

zdravlja u Koprivnici, sjednicu Izvršnog odbora Sekcije ljekarni u Koprivnici, akciju 
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Ruka nade za plavu vrpcu i Međunarodni dan borbe protiv upalnih bolesti crijeva, susrete 

dobrovoljnih darivatelja krvi s područja Županije u Cepidlaku, susret Udruge slijepih 

Koprivničko-križevačke županije, skupštinu Društva multiple skleroze Koprivničko-

križevačke županije, Godišnju skupština Lige za borbu protiv raka Koprivničko-

križevačke županije, Godišnju skupštinu Kluba liječenih alkoholičara Križevci, tribinu 

„Kako reći NE“ Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Koprivnica, Skupštinu 

Udruge „Bolje sutra“, Skupštinu Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije i 3. 

Međužupanijsko natjecanje u ribolovu za osobe s invaliditetom. 

 

 

G. OSTALE PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 

 

Zaštita i spašavanje  

 

Dan 112 - Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 

112 župan Darko Koren organizirao je 13. veljače u  prostorijama Županije prijem za 

djelatnike Centra 112. Prijemu su također prisustvovali načelnik Stožera zaštite i 

spašavanja Koprivničko-križevačke županije i zamjenik župana Ivan Pal te zapovjednica 

Civilne zaštite Branka Cuki. 

Međunarodni dan civilne zaštite - U prostorijama Županije je 29. veljače održana 

svečana sjednica povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana 

zaštite i spašavanja. Tom prilikom članovima Stožera zaštite i spašavanja i 

Zapovjedništva civilne zaštite obratio se zamjenik župana i načelnik Stožera Ivan Pal.  

Dan Svetog Florijana - Povodom obilježavanja Dana Svetog Florijana župan Darko 

Koren i zamjenik župana Darko Sobota održali su 8. svibnja tradicionalni prijem za 

predstavnike Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Javnih vatrogasnih 

postrojbi. U svom obraćanju župan se osvrnuo na važnu ulogu vatrogasaca u društvu. 

Pripreme za turističku sezonu - U organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Koprivnica 18. svibnja je u prostorima Županije održan sastanak o programu aktivnosti 

za turističku sezonu 2012. Sudionicima sastanka uvodno se obratio zamjenik župana Ivan 

Pal koji je ponudio pomoć Županije u slučaju izvanrednih situacija. 

Sastanak o formiranju županijskog HGSS-a - Župan Darko Koren primio je u svom 

uredu 23. svibnja predstavnike Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Bjelovar. 

Tema sastanka bilo je osnivanje kontrolne točke HGSS-a na području Županije.  

Skupština županijske Vatrogasne zajednice - Redovna sjednica Skupštine Vatrogasne 

zajednice Koprivničko-križevačke županije održana je 24. svibnja u Križevcima. 

Skupštini je kao gost prisustvovao župan Darko Koren sa suradnicima. 

Sastanak Stožera i Zapovjedništva - Radni sastanak članova Stožera zaštite i 

spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite održan je u utorak 12. lipnja u zgradi 

Županije. Razgovaralo se o pripremi Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite 

Koprivničko-križevačke županije. Sudionike sastanka uvodno je pozdravio zamjenik 

župana Ivan Pal. 
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Kulturne manifestacije i sastanci  

 

Sastanak s ravnateljem Muzeja Grada Koprivnice - Zamjenik župana Ivan Pal primio 

je 20. siječnja v.d. ravnatelja Muzeja Grada Koprivnice Marijana Špoljara. Špoljar je 

zamjenika župana upoznao s planiranim aktivnostima Muzeja u narednom razdoblju, 

nakon čega se razgovaralo o mogućnostima daljnje suradnje.  

Prijem za Vesnu Suhor - Zamjenik župana Ivan Pal primio je 10. veljače umjetnicu i 

voditeljicu Pomorskog muzeja u Orebiću Vesnu Suhor. Uz upoznavanje sa 

znamenitostima ovog kraja razgovaralo se i o financiranju kulturnih projekata u smislu 

ulaganja u sanaciju objekata kulture i ulaganja u izložbenu i izdavačku djelatnost.  

Sastanak s Valentinom Puževskim - Zamjenik župana Ivan Pal sastao se 6. ožujka u 

prostorima Županije s prof. dr. sc. Valentinom Puževskim. Sastanak je održan budući da 

ove godine Puževski obilježava svoj 80. rođendan i 60. obljetnicu uspješnog pedagoškog 

i znanstvenog rada.  

Sastanak s Enerikom Bijač - Zamjenik župana Ivan Pal sastao se 7. ožujka s 

predsjednicom Podravsko-prigorskog ogranka Društva hrvatskih književnika Enerikom 

Bijač i tajnikom Darkom Pernjakom. Razgovaralo se o pripremama za dvije važne 

manifestacije u organizaciji Ogranka: Dani Ivana viteza Trnskog i Galovićeve jeseni.  

Manifestacije i događaji – U predmetnom razdoblju dužnosnici Županije prisustvovali 

su sljedećim kulturnim manifestacijama i događanjima: samostalna izložba Vesne Suhor 

u Đurđevcu i Koprivnici, Likovna radionica „Poruke Križnog puta“ u Drnju, 9. 

Županijska smotra dječjeg folklora u Svetom Ivanu Žabnu, Kazališna predstava 

„Remetinec, Remetinec“ u Koprivnici, promocija knjige Josipa Merića „Koprivničke 

pričice iz brijačnice“ u Koprivnici, otvorenje novih prostora Križevačkog likovnog kruga, 

Snimanje glazbeno-scenskog spektakla „Lijepom našom“ u Goli, 14. Županijska smotra 

folklora u Molvama, 7. Svibanjska likovna kolonija „Hlebinsko proljeće“ u Hlebinama, 

prezentacija „Muzej jučer, danas, sutra“ u Muzeju Grada Koprivnice, Dječji glazbeni 

festival „Kukuriček“ u Đurđevcu, otvorenje „I“ Galerije u Koprivnici, Županijska likovna 

kolonija u Podravkinom Muzeju prehrane u Koprivnici, Okrugli stol o suzbijanju 

korupcije u Koprivnici i Spomendan Miškini u Đelekovcu. 

 

Turizam  

 

Novi promidžbeni materijali - Kalendar zbivanja u 2012. i Vinske ceste Koprivničko-

križevačke županije nazivi su novih kataloga Turističke zajednice Koprivničko-

križevačke županije, koji su predstavljeni na konferenciji za medije 2. veljače u 

prostorijama Županije. Ispred Županije predstavljanju je prisustvovao zamjenik župana 

Darko Sobota.  

„Pisanica od srca“ - Otvorenje izložbe pod nazivom „Radost Uskrsa – Pisanica od srca“ 

u organizaciji županijske Turističke zajednice održano je na Zrinskom trgu u Koprivnici 

početkom ožujka. Izložbu je otvorio župan Darko Koren. 

Nakon što su velike pisanice postavljene u Koprivnici župan Darko Koren je pisanicu 10. 

ožujka predao i predsjedniku RH Ivi Josipoviću. 

Pisanica je postavljena i na trgu Freyung u središtu Beča gdje se od 24. ožujka do 9. 

travnja održavao tradicionalni Uskršnji sajam. Otkrivanju pisanice se uz brojne goste 

pridružio i župan Darko Koren. 
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„Volim Hrvatsku“ - U sklopu projekta „Volim Hrvatsku“ Glavni ured Hrvatske 

turističke zajednice početkom godine je raspisao natječaj za najbolje likovne i literarne 

radove učenika osnovnih škola i djece iz dječjih vrtića na temu „Djeca - čuvari prirode“. 

Akciju je na području Koprivničko-križevačke županije provodila njena Turistička 

zajednica, a svečano uručenje priznanja najboljima održano je 21. ožujka u prostorima 

Županije. Priznanja je dijelio župan Darko Koren. 

Vuzmena košarica - Izložba uskršnjih „Vuzmenih košarica“ otvorena je u galeriji 

Gradskog muzeja Križevci 2. travnja. U ovoj akciji županijske Turističke zajednice 

sudjelovao je Dječji vrtić „Vrapčić“ iz Drnja koji svake godine i organizira izbor 

najljepše košarice, a izložbu je otvorio župan Darko Koren. 

Župan Koren primio je 3. svibnja u prostorima Županije najuspješnije sudionike izbora za 

najljepšu „Vuzmenu košaricu“.  

Manifestacije – u predmetnom razdoblju dužnosnici Županije prisustvovali su sljedećim 

turističkim manifestacijama: „Vincekovo 2012.“ u Virju, „Petrovo“ u Gušćerovcu, 

Križevačko veliko spravišče, Picokijada i Podravski motivi.  

 

Sport 

 

Mala sportska škola - Radni sastanak zamjenika župana Ivana Pala te Marine Tomac 

Rojčević, Branka Zorka i Stanislava Lovkovića iz Zajednice sportova Koprivničko-

križevačke županije održan je 25. siječnja u prostorijama Županije. Razgovaralo se o 

uvođenju Male sportske škole u općine koje nisu obuhvaćene ovim programom.  

Radi provođenja projekta Male sportske škole zamjenik župana Ivan Pal organizirao je 2. 

veljače u Županiji sastanak s predstavnicima 20 jedinica lokalne samouprave. Model 

realizacije prisutnima su pojasnili zamjenik župana Pal i predstavnici Zajednice sportova.  

Najuspješniji sportaši - U Križevcima su 20. veljače proglašene najbolje sportašice i 

sportaši te sportske ekipe Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu. Svim 

nagrađenima priznanja su uručili predsjednik Zajednice sportova Koprivničko-križevačke 

županije Stanislav Lovković i župan Darko Koren.  

U Koprivnici su 6. ožujka proglašeni najbolji sportaši i sportski kolektivi Grada 

Koprivnice. Proglašenju je prisustvovao i zamjenik župana Ivan Pal. 

Završnica Hrvatskog rukometnog kupa - U sjedištu Koprivničko-križevačke županije 

je 16. ožujka održan sastanak zamjenika župana Ivana Pala i Darka Sobote s direktorom 

marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silviom Njirićem. Dogovorena je suradnja u 

organizaciji završnice Hrvatskog rukometnog kupa za žene, te završnice prvenstva za 

djevojčice, od 19. do 22. travnja u Đurđevcu. 

Radi priprema za održavanje ovih natjecanja u sjedištu Županije je 16. travnja održan 

sastanak zamjenika župana Ivana Pala s predstavnicima Općine Virje i Grada Đurđevca. 

Dužnosnici Županije nazočili su finalnoj utakmici rukometnog kupa za žene u Đurđevcu. 

Potpora HOO i Hrvatske Lutrije - U okviru zajedničkog programa Hrvatskog 

olimpijskog odbora (HOO) i Hrvatske Lutrije krajem prošle godine je Atletskom klubu 

„Križevci“ odobrena novčana potpora. Svečano uručenje novčane potpore održano je 19. 

ožujka u Križevcima, kad je Atletskom klubu predan ček u iznosu od 40 tisuća kuna. 

Svečanosti je prisustvovao zamjenik župana Ivan Pal.  

Košarkašice iz Drnja - Na završnici prvenstva Hrvatske u košarci za osnovnoškolske 

ekipe prvo mjesto osvojile su košarkašice iz Drnja. Zbog ovog iznimnog rezultata župan 
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Darko Koren sa svojim zamjenicima Ivanom Palom i Darkom Sobotom i suradnicima 

organizirao je za njih 17. svibnja svečani prijem u prostorijama Županije.  

Sportski susreti – Dužnosnici Županije u predmetnom su razdoblju također prisustvovali 

sljedećim sportskim nadmetanjima i događajima: All Stars u Križevcima, ispraćaj 

koprivničkih policajaca Zorana Zlatara i Dražena Laklije u Lourdes i njihov doček na 

Zrinskom trgu u Koprivnici, Županijski polumaraton Križevci – Kalnik, Skupštine 

Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije, 7. Off road cup u Apatovcu, 

„Plesodrom 2012.“ u Koprivnici, Zunog susret u Koprivnici i 34. cestovna 

motociklistička utrka za Prvenstvo Hrvatske u Križevcima. 

 

Branitelji  

 

 „Trokut  - Novska“ - Svake godine u listopada na prostoru Trokut – Novska održava se 

svečana komemoracija poginulim braniteljima Domovinskog rata na novljanskoj 

bojišnici. Kako je upravo Koprivničko-križevačka županije nositelj ovogodišnjih 

aktivnosti zamjenik župana Ivan Pal sastao se 27. veljače s Krunoslavom Sajkom i 

Željkom Ivačićem iz udruge Hrvatski časnički zbor Koprivničko-križevačke županije. 

Razgovaralo se o početku aktivnosti glede organizacije svečane komemoracije.  

„Branitelj za branitelja“ - Zamjenik župana Ivan Pal sastao se 18. travnja u 

prostorijama Županije s predsjednikom Udruge „Sveti Nikola“ Ivicom Galincem i 

suradnicima. Članovi Udruge su zamjeniku župana predstavili svoj projekt 

resocijalizacije s radno-okupacijskom terapijom „Branitelj za branitelja“.  

Događaji – Dužnosnici Županije prisustvovali su i sljedećim događajima: obljetnica 

UBIUDR Podravke u Koprivnici, koncert „Generalu, s ljubavlju“ u Đurđevcu, Tribina u 

prirodi Udruge „Sveti Nikola“ na Jegenišu, Memorijalni turnir „Hrvatskih vitezova“ u 

Draganovcu i Susreti djece hrvatskih branitelja u Križevcima.  

 

Žene  

 

Tribina povodom Međunarodnog dana žena - Povodom Međunarodnog dana žena je u 

koprivničkoj gradskoj vijećnici održana tribina koju je organiziralo Povjerenstvo za 

ravnopravnost spolova s temom „Žene u politici nakon parlamentarnih i ususret lokalnim 

izborima“. Gošća tribine bila je saborska zastupnica Gordana Sobol, a događaju se 

pridružio i zamjenik župana Ivan Pal.  

Susret s djelatnicama Županije - Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal 

održali su 8. ožujka tradicionalni prijem za djelatnice Županije, te su im tom prilikom 

čestitali Međunarodni dan žena. U ime zaposlenica županu je na prijemu zahvalila 

pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic.  

Događaji – Dužnosnici Županije svojim su prisustvovanjem podržali sljedeće događaje u 

organizaciji udruga žena: Okupljanje Udruge žena Vinica u Koprivnici, obilježavanje 75. 

godišnjice rada Udruge žena „Hrvatsko srce“  Drnje, humanitarna priredba u Domoljubu 

u organizaciji udruga žena i susreti žena u organizaciji Udruge žena Herešin 
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Ostalo 

 

Konferencija i prijem za medije - Na konferenciji za novinare održanoj 17. siječnja u 

prostorijama Županije župan Darko Koren zajedno sa zamjenicima Ivanom Palom i 

Darkom Sobotom te pročelnicima upravnih odjela osvrnuo se na projekte i aktivnosti u 

2011 godini. Nakon konferencije u Starigradu je održan i tradicionalni prijem za novinare 

i djelatnike redakcija. 

Prijem za svećenike - Županov tradicionalni prijam za predstavnike svećenstva s 

područja Županije održan je 23. siječnja u Koprivnici. Događaju su se odazvali 

predstavnici klera većine katoličkih župa, a prisutni su također bili predstavnici redovnika 

pravoslavne i grkokatoličke konfesije, te evangelističke crkve.  

Dan Županije - U dvorani Domoljub u Koprivnici je 13. travnja održana svečana 

sjednica Županijske skupštine povodom Dana Županije. Prisutne je na početku 

pozdravila predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček, a župan Darko Koren je 

prisutne upoznao s najvažnijim investicijama i projektima u proteklih godinu.  

Dan mađarske manjine - Zajednica Mađara Koprivničko-križevačke županije 

tradicionalno je 14. travnja organizirala obilježavanje Dana mađarske nacionalne 

manjine. Okupljene je ispred Županije pozdravio zamjenik župana Ivan Pal.  

Ostalo - Župan i zamjenici župana održali su konferencije za medije 23. veljače i 15. 

ožujka. Izaslanstva Županije položila su vijence u čast poginulima za domovinu: 13. 

travnja u povodu Dana Županije, povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom 9. 

svibnja, u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe 22. lipnja, te Dana državnosti 

25. lipnja. 

Županijski dužnosnici prisustvovali su i sljedećim događajima: 4. Dani hrvatskih svetaca 

i blaženika u Križevcima, obilježavanje 400. obljetnice od uspostave Križevačke 

biskupije,  Središnja komemoracija povodom 67. obljetnice Bleiburške tragedije, spomen 

na hrvatske žrtve komunističkog režima u šumi Lug, Skupština Matice umirovljenika 

Koprivnica, Skupština Saveza udruga umirovljenika Koprivničko-križevačke županije, 

Predavanje direktora Centra za razvoj osobnosti Borisa Blažinića, 10. Kongres hrvatskih 

esperantista, Koprivnički ples sa zvijezdama i Manifestacija „Sve za ljubav“ u Cepidlaku.  

Održani su i radni sastanci s predstavnicima županijske Udruge antifašističkih boraca i 

antifašista, Dokumentacijskog esperantskog centra, Županijskog suda i Policijske uprave. 

 

 

 

 

 

 

 

Ž  U P A N: 

Darko Koren, ing. građ.  


