
 

                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
               Županijska skupština  
  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK  

 

sa 23. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, održane 30. listopada  

2012. u Križevcima, I. Zakmardija Dijankovečkog 12, s početkom u 16,00 sati.  

  

  Sjednica je sazvana dopisom KLASA:  021-01/12-01/1, URBROJ: 2137/1-02/04-12-

49 od 22. listopada  2012.  

 

Sjednici prisustvuju: 

 

 Vijećnici/vijećnice Županijske skupštine: 

  - Milivoj Androlić, Karmen Antolić, Marinko Bagarić, Željko Bakar, Milan Bingula, 

Joso Brkljača, Ljubica Cestar, Stjepan Ciganović,  Željko Došen, Ivanka Dvoršćak, Damir 

Felak, Vjekoslav Flamaceta, Milica Fuček, Zdravko Gašparić, Andrej Gligorović, Goran 

Gregurek, Krešimir Habijanec, Stjepan Henezi, Slavica Ileković, Nikola Jadanović, Irena 

Jagarinec Ištvanović, Helga Jug, Slavko Konfic, Slavko Kuzmić, Martina Majdak,     

Vjekoslav Mužinić, Marijan Novak, Nikola Novosel, Dragec Pokos, Ivan Popec, Petra 

Rožmarić, Verica Rupčić, Tihomir Sokolić,  Dušanka Šprem, Ivan Vuk. 

 

Sjednici ne prisustvuju vijećnik/vijećnica: 

1. Franjo Car, opravdano, 

2. Nikola Gregur, opravdano 

3. Zlatko Horvat,  

4. Renata Husinec     

5. Vlado Miklobušec.    

   

 Ostali prisutni: 

1. Darko Koren, župan,  

2. Ivan Pal, zamjenik župana, 

3. Darko Sobota, zamjenik župana,  

4. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe, 

5. Vladimir Šadek, pročelnik Službe ureda župana, 

6. Marija Švegović, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, 

7. Miroslav Belobrk, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 

8. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog   odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 

9. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

 okoliša, 

10. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 

11. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam,  
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12. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima, 

13. Renato Miklobušec, član Odbora za statut i poslovnik,  

14. Mladen Jozinović, direktor trgovačkog društva „Piškornica“,  

15. Kristina Jošt, dopisništvo „Večernjeg lista“, Koprivnica, 

16. Marko Murković, Podravski list,  Koprivnica, 

17. Helena Matica Bukovčan, viša savjetnica za poslove Županijske skupštine, 

18. Marija Kovačec, daktilograf u Stručnoj službi, snima sjednicu. 

 

 Sjednici je prisustvovala Miljenka Ivec, studentica psihologije na Filozofskom 

fakultetu koja je provela  anketu među vijećnicima u svrhu izrade diplomskog rada.  
 

  Sjednicu je otvorila predsjednica Milica Fuček i pozdravila sve prisutne.  

  Predsjednica se osvrnula na poziv koji je upućen vijećnicima za prezentaciju u 

Podravki, a vezano na rezultate poslovanja iste.  

  Za riječ se javila vijećnica Verica Rupčić.  

 

  Nakon toga, pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic izvršila je prozivku 

vijećnika. 

   

   Prozivkom vijećnika utvrđeno je kako sjednici prisustvuje 35 vijećnika, odnosno 

većina od ukupnog broja pa je Županijska skupština mogla donositi pravovaljane akte. 

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

prošle sjednice.  

Skraćeni zapisnik sa 22.  sjednice Županijske skupštine prihvaćen je bez primjedaba. 

 

Predsjednica je dala na raspravu sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

  

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,   

 

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

siječnja do 30. lipnja 2012., s prijedlogom Zaključka,   

 

3. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Savjeta Galerije naivne umjetnosti Hlebine,    

 

4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika/predsjednice i članova 

Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 

županije,   

 

5. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,   

 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Koprivničko-križevačke županije,   

 

7. Donošenje Zaključka o podržavanju inicijative Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

vezane uz smještaj žrtava obiteljskog nasilja, 
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8. Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini s prijedlogom Zaključka, 

 

9. Razmatranje Informacije o stanju u vinogradarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini s prijedlogom Zaključka,   

 

10. Razmatranje Informacije o šumarstvu tijekom 2011. godine na području Koprivničko-

križevačke županije s prijedlogom Zaključka,   

 

11. Razmatranje Informacije o razvoju ruralnog turizma na području Koprivničko-križevačke 

županije 2011. godini s prijedlogom Zaključka,   

 

12. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta i Financijskog plana u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,   

 

13. Razmatranje Informacije o radovima izvanrednog održavanja cesta iz sredstava Hrvatskih 

cesta u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,   

 

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika.  

 

 Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 Predsjednica je izvijestila o održanim sjednicama odbora te o održanim sastancima 

klubova vijećnika.  

 

Točka 1. 

 

Izmjene i dopune Proračuna za 2012. obrazložio je župan Darko Koren, a  osvrnuo se i 

na  amandmane predložene od Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i nezavisnog vijećnika. 

Na raspravu se osvrnula predsjednica Milica Fuček. 

U ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i nezavisnih vijećnika raspravljao je 

vijećnik Milivoj Androlić. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Verica Rupčić, župan Darko Koren, vijećnici 

Damir Felak, Milivoj Androlić, Stjepan Henezi, Milan Bingula, Zdravko Gašparić, zamjenik 

župana Darko Sobota, vijećnik Vjekoslav Mužinić i zamjenik župana Ivan Pal. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i A-HSP-a 

Verica Rupčić zatražila je stanku. 

 

Nakon stanke pristupilo se glasovanju o predloženim amandmanima.  

 

 Nakon glasovanja o amandmanu koji se odnosio za povećanje sredstava, na aktivnosti 

Pomoći za elementarne nepogode Županijska skupština rezultatom 20 „za“, 15 „protiv“, nije 

imala apsolutnu većinu za prihvaćanje amandmana. 

 

 Nakon glasovanja o amandmanu koji se odnosio na povećanje sredstava za projekte 

razvoja malog gospodarstva Županijska skupština rezultatom 20 „za“, 15 „protiv“, nije imala 

apsolutnu većinu za prihvaćanje amandmana. 
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 Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (1 „suzdržan, 1 „protiv“) 

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

 

Točka 2. 

 

 Župan Darko Koren kratko se osvrnuo na Izvješće o radu župana za I. polugodište. 

2012. godine. 

 Za riječ se javio Nikola Novosel.  

 U ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i nezavisnih vijećnika raspravljao je 

Vjekoslav Mužinić. 

 

 Županijska skupština većinom glasova (14 „za“, 18 „protiv“ i 2 „suzdržana“)  nije 

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

do 30. lipnja 2012., s prijedlogom Zaključka.  

 

Točka 3. 

 

   Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela 

Rješenje o imenovanju člana Savjeta Galerije naivne umjetnosti Hlebine. 

 

Točka 4.  

 

    Županijska skupština, bez rasprave, većinom je glasova (20 „za“ i 14 „suzdržanih“) 

donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika/predsjednice i članova Odbora 

za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 

 

Točka 5. 

 

 Vezano na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije za riječ se javila vijećnica Verica Rupčić. 

 Županijska skupština većinom je glasova (20 „za“ i 14 „suzdržanih) donijela Rješenje 

o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

Točka 6. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela   
Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-

križevačke županije.  

Točka 7. 

 

 Obrazloženje Zaključka o podržavanju inicijative Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova vezane uz smještaj žrtava obiteljskog nasilja dala je predsjednica Povjerenstva Verica 

Rupčić.  

 U ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i nezavisnih vijećnika raspravljao je 

Milivoj Androlić. U raspravi su sudjelovali Verica Rupčić, Milivoj Androli i zamjenik župana 

Ivan Pal. 
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 Županijska skupština većinom glasova (3 „suzdržana“) donijela je Zaključak o 

podržavanju inicijative Povjerenstva za ravnopravnost spolova vezane uz smještaj žrtava 

obiteljskog nasilja. 

 

Točka 8. 

 

 U raspravi o Informaciji o stanju u stočarstvu raspravljali su vijećnici Stjepan 

Ciganović, Zdravko Gašparić,  Nikola Novosel i Milan Bingula.  

 Županijska skupština je većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela Zaključak o 

prihvaćanju  Informacije o stanju u stočarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 

2011. godini.   

 

Točka 9. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju u vinogradarstvu na području Koprivničko-

križevačke županije u 2011. godini. 

 

Točka 10. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o šumarstvu tijekom 2011. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije.    

Točka 11. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova (1 „suzdržan“) donijela 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o razvoju ruralnog turizma na području Koprivničko-

križevačke županije 2011. godini.  

Točka 12. i 13. 

   

 Obrazloženje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja cesta i 

Informacije o radovima izvanrednog održavanja cesta dao je ravnatelj ŽUC-a Krešimir 

Janach.  

 U raspravi su sudjelovali župan Darko Koren i predsjednica Milica Fuček. 

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta i Financijskog 

plana u 2011. godini, te Zaključak o prihvaćanju Informacije o radovima izvanrednog 

održavanja cesta iz sredstava Hrvatskih cesta u 2012. godini.  

 

Točka 14. 

 

 Pod točkom „Pitanja i prijedlozi vijećnika“ za riječ su se javili vijećnica Slavica 

Ileković te vijećnici Vjekoslav Mužinić i Stjepan Ciganović.  

 Na neka od postavljenih pitanja odgovorili su župan Darko Koren, zamjenik župana 

Ivan Pal i ravnatelj ŽUC-a Krešimir Janach, a na neka će se odgovoriti pisanim putem. 

 

 Predsjednica je završila sjednicu u 19,30 sati. 

 

       ZAPISNIK SASTAVILA:       PREDSJEDNICA: 

Helena Matica Bukovčan, dipl.iur., v.r.           Milica Fuček, ing.građ., v.r. 
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