
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09. i 12/09) Županijska skupština 
Koprivničko-križevačke županije na 9. sjednici održanoj 17. rujna 2010. donijela je 

  
 

Z A K L J UČ A K 
o usvajanju  Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije  

 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine 
 
 

I. 
 
       Usvaja se Izvještaj o radu Župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 
od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2010. KLASA: 022-05/10-02/7, URBROJ: 2137/1-
01/01-10-1 od 6. rujna 2010. godine. 

II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 
županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
 
 

KLASA: 022-05/10-02/7 
URBROJ: 2137/1-01/01-10-2 
Koprivnica, 17. rujna 2010. 
 
 
          PREDSJEDNIK: 

                 Damir Felak, dipl. ing  

  



Na temelju članka 37. stavka 2. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/09 i 12/09) župan Koprivničko-
križevačke županije Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije podnosi 

 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2010. 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zajedno sa svojim 

zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom u navedenom 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, može se podijeliti prema sljedećim aktivnostima: 

• Donošenje akata i predlaganje akata prema Županijskoj skupštini 
• Protokolarne aktivnosti župana i zamjenika župana 
• Funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i službi 

 
 

1. DONOŠENJE AKATA I PREDLAGANJE AKATA PREMA  
ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI 

 
Predlaganje akata prema Županijskoj skupštini 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije kao predlagatelj akata prema Županijskoj 

skupštini, u izvještajnom razdoblju, pripremio je i predložio na raspravu i donošenje: 
 - 8 odluka, 
 - 3 zaključka, 
 - 0 rješenja 
 - 8 izvještaja, 
 - 4 informacije, 
 - 1 analizu, 
 - 1 ostali akt. 
 
1. Prijedlozi odluka: 
• Odluka o otpisu potraživanja za studentske kredite, 
• Odluka o zaduženju Koprivničko-križevačke županije, 
• Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina Koprivničko-

križevačke Županije radi prijenosa Regionalnom centru za gospodarenje otpadom 
Piškornica, 

• Izmijenjena je Odluka o mrtvozorstvu, 
• Drugom Odlukom ista je dopunjena, 
• Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta VI/106 "Koprivnica III" 
• Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće župana i 

zamjenika župana, 



• predložena je izmjena Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica (povučena 
iz procedure donošenja), 

• Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnine u vlasništvu 
Koprivničko-križevačke županije Gradu Koprivnici. 

 
2. Kao zaključci predloženi su: 
• Zaključak o usvajanju Izvještaju o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-

križevačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2009. – Proračunska zaliha 
račun 3851, 

• Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 
2010. – Pomoći jedinica lokalne samouprave, 

• Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Koprivnica. 

 
3. Razmatrani su  izvještaji - izvješća: 
• Izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije, 
• Izvješće o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije, 
• Pregled pokazatelja stanja sigurnosti u 2009. godini na području Policijske uprave 

Koprivničko-križevačke, 
• Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

2009. godinu, 
• Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva "Piškornica" d.o.o. 
• Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva "Geopodravina" d.o.o. 
• Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih 

cesta i ostvarivanje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci za I-
XII. 2009. godine. 

  
4. Razmatrane su  informacije: 
• Informacija o elementarnim nepogodama tijekom 2009. godine,  
• Informacija  o stanju u stočarstvu s osvrtom na provedbu nacionalnih programa 

razvoja govedarske i svinjogojske proizvodnje na području Koprivničko-
križevačke županije u 2008. godini,   

• Informacija o stanju u ratarstvu i povrtlarstvu na području Koprivničko-
križevačke županije  u 2009. godini,   

• Informacija o realizaciji Tekućeg projekta T-100011 Poticanje novih 
višegodišnjih nasada na području Koprivničko-križevačke županije  u 2009. 
godini,   

• Informacija o turističkoj infrastrukturi na području Koprivničko-križevačke 
županije u 2009. godini (povućena je iz procedure i vraćena na stručnu doradu). 

 
5. Razmatrana je Analiza stanja i kretanja korisnika stalne pomoći  
 
6. Ostali akt: Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini.  



 
Navedene akte, kao nacrte prijedloga, pripremali su upravni odjeli i službe, državna 

tijela i ustanove u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije. Akti su na sjednicama 
Županijske skupštine i usvojeni. 

 
Donošenje akata sukladno nadležnosti župana 

 
U predmetnom razdoblju župan Koprivničko-križevačke županije, u skladu sa 

svojim ovlastima, donio je sljedeće akte: 
• Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2010. 

godini (7. siječnja 2010.) 

• Zaključak o povjeravanju poslova izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Đelekovec (14. siječnja 2010.) 

• Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu akata u području zaštite 
i spašavanja Koprivničko-križevačke županije (3. veljače 2010.) 

• Zaključak o povjeravanju poslova izrade  Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Koprivnice (5. ožujka 2010.) 

• Zaključak o povjeravanju poslova izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Kalnik (20. travnja 2010.) 

• Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Županijske koordinacije za 
ljudska prava (29. travnja 2010.) 

• Zaključak o povjeravanju poslova izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Koprivnički Ivanec (29. travnja 2010.) 

• Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izvođenju radova na 
rekonstrukciji i prenamjeni građevine stare interne (14. svibnja 2010.) 

• Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko - 
križevačke županije (18. svibnja 2010.) 

• Zaključak - utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije kao konačni prijedlog II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (19. svibnja 
2010.)  

• Zaključak o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije - za obavljanje javne 
zdravstvene službe na primarnoj razini, zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) 
medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i 
predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i 
zdravstvene njege u kući. (27. svibnja 2010.) 

• Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko - 
križevačke županije (28.svibnja 2010.) 

• Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko - 
križevačke županije (8. lipnja 2010.) 



• Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora 
bivše Ljekarne u Svetom Petru Orehovcu i Odluku Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Koprivničko-križevačke županije (9. lipnja 2010.) 

• Zaključak o proglašenju elementarne nepogode na dijelu područja Koprivničko - 
križevačke županije (21. lipnja 2010.) 

• Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama 
Statuta Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama 
Koprivničko-križevačke županije (28. lipnja 2010.) 

 
Ostalo 

 
Kao izvršno tijelo, sukladno svojoj nadležnosti, župan je također donio: 

 
1. Plan prijema u službu u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije u 

2010. godini, 
2. Rješenjem su imenovani predsjednik, tajnik i članovi Županijske koordinacije za 

ljudska prava.  
 

Župan je sazvao i održao dva Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika na 
kojima je raspravljana aktualna problematika, a prvenstveno se odnosilo na slijedeće: 

 
1. Razmatran je projekt brendiranja Koprivničko-križevačke županije s ulogom 

gradova i općina, 
2. Raspravljalo se o problematici gospodarenja otpadom jedinica lokalne 

samouprave,  
3. Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma zauzeti su stavovi o ulozi gradova i općina.  
 

Gradonačelnici i općinski  načelnici upoznati su i s projektom Piškornica, 
provođenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, te se raspravljalo o 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 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: 

• Međunarodne aktivnosti, gospodarska diplomacija i EU fondovi 
• Gospodarstvo i ruralni razvoj 
• Zaštita okoliša i održivi razvoj 
• Zdravstvo i socijalna skrb 
• Obrazovanje 
• Znanost i visoko školstvo 
• Suradnja s gradovima, općinama i županijama 
• Ostale protokolarne aktivnosti 

 
 

2.1. Međunarodne aktivnosti, gospodarska diplomacija i EU fondovi 
 

Županijskim ustanovama odobreni projekti u vrijednosti od 770 tisuća eura  
 

U utorak, 26. siječnja, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je 
prezentacija IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska u kojima 
sudjeluju Razvojna agencija PORA, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke 
županije i Koprivničko.križevačka županija.  

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici županijskih ustanova i upravnih odjela 
koji su rade na EU projektima, te dužnosnici župan Darko Koren i zamjenik župana 
Darko Sobota. Župan Koren tom je prilikom istaknuo kontinuitet županijskih ustanova, 
predvođenih PORA Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, u radu na projektima 
pretpristupnih fondova Europske unije.  

Na prezentaciji je također rečeno da je od ukupno 42 projektna prijedloga za 
ustanove i institucije iz naše županije odobreno ukupno 9, od kojih se 5 odnosi na 
županijske ustanove predvođene PORA-om. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 
oko 770 tisuća eura, od čega je udio vlastitog sufinanciranja 13,6 tisuća eura, što 
Koprivničko-križevačku županiju ističe kao 3. najuspješniju po vrijednosti odobrenih 
projekata. 

 
Pisanica od srca – poklon papi Benediktu XVI. 

 
U prostorijama Koprivničko-križevačke županije, 17. veljače, održana je tiskovna 

konferencija s temom ''Posjet i darivanje Pisanice od srca Svetom ocu u Vatikanu 17. 
ožujka''. Župan Darko Koren je kazao da je projekt izvrsna promocija Hrvatske, 
Koprivničko-križevačke županije i naivnog slikarstva, koje je brend ovog prostora. 
Dodao je da se projektom ''Pisanica od srca'' naivu uspjelo probuditi iz desetljetne 
letargije i podići je na viši nivo interesa javnosti.  

Prilikom predstavljanja projekta najavljeno je da će, osim u Rimu, pisanica biti 
postavljena na još nekoliko lokacija u Hrvatskoj (Zagreb, Koprivnica) i izvan nje 



(Milano, Međugorje). Osim u Koprivnici projekt je istog dana predstavljen i u Zagrebu, u 
Ministarstvu turizma. 
 

Župan Koren na sastancima u Salzburgu 
 

Dana 19. i 20. veljače župan Darko Koren službeno je boravio u Salzburgu 
(Republika Austrija), gdje je posjetio Institut regija Europe (IRE). Tamo se sastao s 
predsjednikom IRE dr. Franzom Schausbergerom, s kojim je razgovarao o dosadašnjim 
aktivnostima Koprivničko-križevačke županije u procesu približavanja Hrvatske 
Europskoj uniji.  

Župan Koren se potom sastao s predsjednikom Regionalnog parlamenta Savezne 
države Salzburg Simonom Illmerom, s kojim je razgovarao o iskustvima funkcioniranja 
regionalne uprave u Hrvatskoj i Austriji. Čelnici dviju regija također su razgovarali i o 
mogućnostima poduzetničkih investicija na području Podravine i Prigorja. Župan je svog 
domaćina upoznao s dosadašnjim velikim ulaganjima Koprivničko-križevačke županije u 
zdravstvo, aktualnim projektima u školstvu kojima je cilj jednosmjenska nastava u svim 
županijskim školama, te gospodarskim potencijalima i poduzetničkim zonama.  
 

Sveti Otac primio ''Pisanicu od srca'' 
 

U srijedu 17. ožujka 2010. u 10,00 sati predstavnici Koprivničko-križevačke 
županije primljeni su kod pape Benedikta XVI. u Vatikanu. Tom prilikom Svetom Ocu je 
na simboličan način poklonjena ''Pisanica od srca'', rad naivnih umjetnika iz Đurđevca, 
Hlebina, Molva i Koprivnice, slika Ivana Andrašića „Četiri godišnja doba“ i zlatnik 
Svetog Marka Križevčanina, zaštitnika Županije. 

Župan Darko Koren je neposredno nakon audijencije izjavio kako je poklon 
''naivne'' pisanice papi vrhunac projekta koji Županija i njena Turistička zajednica 
provode, te velik doprinos vraćanju naivne umjetnosti na stare staze slave. Ta činjenica 
vrlo je važna zbog jačanja turističkih potencijala naše Županije i njene prepoznatljivosti 
kao destinacije kulturnog turizma.  

 
„Pisanica od srca“ postavljena u Međugorju 

 
Nakon što je u ime Koprivničko-križevačke županije „Pisanica od srca“ predana 

Svetom Ocu u Vatikanu, jedan primjerak ovog prepoznatljivog obilježja uskrsnih 
blagdana postavljen je u ponedjeljak, 22. ožujka, ispred župne crkve Sv. Jakova u 
Međugorju. Uz župana Darka Korena pisanicu su otkrili čitlučki načelnik Ivo Jerkić i 
međugorski župnik fra Petar Vlašić. Svečanosti su bili nazočni i zamjenik župana Darko 
Sobota, gradonačelnik Križevaca Branko Hrg, direktor TZ Zdravko Mihevc te 
potpredsjednik županijske skupštine Ivan Vuk. Darko Koren izjavio je kako Županija već 
dugo surađuje s općinom Čitluk te da je ovo postavljanje pisanice samo kruna uspješne 
dugogodišnje suradnje.  
 

Župan Darko Koren primio u posjet veleposlanika Republike Albanije 
 



U prostorijama Koprivničko-križevačke županije, u srijedu 24.ožujka, održan je 
svečani prijam za veleposlanika Republike Albanije u Hrvatskoj g. Pellumba Qazimija. U 
kratkom izlaganju župan Darko Koren upoznao je veleposlanika s općim informacijama o 
gospodarskim i kulturnim vrijednostima Županije, te je predložio da se tijekom prvog 
sastanka dogovori suradnja na međuregionalnom povezivanju i gospodarstvu, što je 
veleposlanik podržao.  

Albanski veleposlanik Pellumb Qazimi objasnio je kako dvije zemlje bilateralno 
odlično surađuju, a trebaju se dodatno poboljšati gospodarska i strateška povezanost. 
Veleposlanik je inicirao povezivanje lokalnih vlasti Hrvatske i Albanije, u sklopu čega je 
već počela suradnja Zagreba i Tirane, a u pripremi je suradnja Osječko-baranjske i 
Bjelovarsko-bilogorske županije sa sličnim regijama u Albaniji. Zato je predložio da i 
Koprivničko-križevačka županija uspostavi kontakt s jednom albanskom regijom.  

 
Predstavnici Županije sudjelovali na stručnoj raspravi o prostornim planovima u 

Kaposvaru 
 

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota i ravnatelj 
Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović prisustvovali su u srijedu, 24. ožujka, u 
Kaposvaru na stručnoj raspravi vezanoj za izradu srednjoročnog prostornog plana 
županije Somogy. Na temelju sporazuma o suradnji između naših dviju zemljopisno 
povezanih županija smatra se opravdanim da susjedi međusobno usuglase različite teme 
koje sadrže prostorni planovi.  

Tijekom izlaganja prisutni su detaljno upoznati sa svim planerskim razinama, pa su 
im izlagači približili strukturu planiranja u Republici Mađarskoj koja počinje od 
državnog prostornog plana, zatim regionalnog prostornog plana i planova lokalnih 
zajednica. Naglasak je bio na cestovnoj infrastrukturi i na povezanosti s obje strane. 
Predstavnici Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije su tom prigodom 
svojim kolegama s mađarske strane predali svoje prostorne planove.  

 
Pisanica od srca postavljena ispred milanske Scale 

 
Samo nekoliko metara od ulaza u prestižnu milansku Scalu u srijedu 30. ožujka 

postavljena je jedna od poznatih koprivničko-križevačkih „Pisanica od srca“. Tom 
prigodom župana Darka Korena, direktora županijske Turističke zajednice Zdravka 
Mihevca i predstavnika slikara Zdravka Šabarića primila je u službeni posjet 
gradonačelnica Milana Letizia Moratti.  

U svom govoru prilikom postavljanja pisanice, osim u kulturi i turizmu, župan je 
govorio o resursima i posebnostima Županije, te njenim gospodarskim i geostrateškim 
potencijalima. Također je govorio o dosadašnjim postignućima projekta ''Pisanica od 
srca'', a gradonačelnica je bila posebno oduševljena kada je saznala da je pisanicu kao 
poklon primila nakon Svetog Oca.  

- Umjetnost je često u službi širenja kulturalne, ali i gospodarske i regionalne 
suradnje. Tako da se nadamo da će „Pisanica od srca“ postavljena u Milanu biti samo 
korak u daljnjem približavanju naših dviju regija. – kazao je župan Koren neposredno 
nakon završetka protokola u Milanu.  
 



Obilježavanje Europskog tjedna u Koprivničko-križevačkoj županiji 
 

Konferencijom za novinare održanom u zgradi Koprivničko-križevačke županije 3. 
svibnja počelo je obilježavanje Europskog tjedna. Uz članove Županijskog savjeta za 
europske integracije konferenciji je prisustvovao i načelnik Odjela za komunikacijsku 
strategiju pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Pero Bilušić.  

Zamjenik župana i predsjednik Županijskog savjeta Ivan Pal pozdravio je gosta, ali 
i objasnio samu ulogu ovog savjeta koji postoji već 9 godina i služi pružanju informacija 
o Europskoj uniji, te koracima koje Hrvatska poduzima u cilju završetka pristupnih 
pregovora. Nakon konferencije u holu Županije je otvorena EU info polica, nakon čega 
su gosti i novinari obišli štandove s promotivnim materijalima koji su postavljeni na 
Zrinskom trgu.  
 

Veleposlanik Republike Francuske Jérôme Pasquier posjetio Županiju 
 

Župan Darko Koren, sa suradnicima, u ponedjeljak, 10. svibnja, primio je u posjet 
Njegovu Ekscelenciju veleposlanika Republike Francuske u Hrvatskoj Jérômea 
Pasquiera. Tom prilikom uvaženom gostu predstavljena je Koprivničko-križevačka 
županija s naglaskom na njene gospodarske i energetske potencijale.  

Župan Darko Koren upoznao je francuskog veleposlanika sa suradnjom koju je 
Županija ostvarila u zajedničkim projektima s Mađarskom, Austrijom i Italijom. Naglasio 
je kako je Koprivničko-križevačka županija okrenuta međuregionalnoj suradnji, te da je 
članica Skupštine europskih regija.  

Jérôme Pasquier zahvalio se na gostoprimstvu i rekao da je upoznavanje regija 
izvan Zagreba iznimno važno. Nakon što je dobio uvid u strateške odrednice županijskog 
razvoja kazao je da će stečena saznanja prezentirati u Francuskoj, kako bi zainteresirao 
tamošnje gospodarstvenike za eventualno ulaganje u prostor Podravine i Prigorja.  
 
Zamjenik župana Sobota na skupu Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija 

 
Skup Mreže mladih Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions – 

Youth Regional Network) održao se po prvi puta izvan granica Europske unije, od 7. do 
9. lipnja 2010. u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici. Jadan od domaćina trećeg skupa 
najveće europske mreže mladih bila je i Koprivničko-križevačka županija, koju je na 
otvorenju i okruglom stolu predstavljao zamjenik župana Darko Sobota.  

Prilikom okruglog stola koji je održan nakon otvorenja razgovaralo se o dvije 
iznimno važne teme: iskustvima regionalne politike u hrvatskim i europskim okvirima, te 
o predloženim izmjenama Zakona poreza na dohodak. Uz predsjednika RH u prošlom 
mandatu Stjepana Mesića koji je otvorio skup, izaslanike predsjednika RH, te 
predstavnike okolnih Županija, učešće u raspravi tom prilikom uzeo je i zamjenik župana 
Sobota. On je u svom govoru naveo primjere međuregionalnih odnosa i suradnje 
Koprivničko-križevačke županije s regijama EU u svrhu gospodarske diplomacije, te 
važnost ulaganja u mlade i visoko obrazovanje pri čemu je spomenuo dobru praksu 
županijske kreditne politike za studente i potporu rada županijskog Savjeta mladih.  
 

Delegacija Županije posjetila regiju Fier u Albaniji 



  
Delegacija Koprivničko-križevačke županije predvođen županom Darkom 

Korenom od 6. do 8. lipnja boravila je u regiji Fier u Albaniji. Posjet regiji Fier plod je 
dobre suradnje Koprivničko-križevačke županije s županijskim Vijećem albanske 
nacionalne manjine, čiji su predstavnici također bili članovi delegacije.  

Prilikom susreta u prostorijama prefekture Fier hrvatsku stranu su, uz predstavnike 
Županije i Vijeća albanske nacionalne manjine, predstavljali hrvatski veleposlanik u 
Albaniji Darko Javorski i direktor predstavništva Podravke u Prištini Ilir Kosova. Goste 
je dočekao prefekt Luan Mucaj sa suradnicima, koji je prilikom obraćanja ukratko 
predstavio regiju Fier.  

Župan Darko Koren je govorio o suradnji između dviju regija, a glede 
gospodarskog povezivanja izrazio je ambiciju da Podravka, kao najveća tvrtka u 
Županiji, zauzme veći utjecaj na albanskom tržištu. Kazao je i da se Koprivničko-
križevačka županija povezuje s regijama diljem Europe, te da na taj način u drugom 
koraku otvara vrata povezivanju gospodarstvenika i razmjeni dobara.  
 

Župan Darko Koren u Milanu predstavio županijske gospodarske potencijale  
 

U Gospodarskoj komori Milano u četvrtak, 10. lipnja, održan je 2. Hrvatsko-
talijanski gospodarski forum, kojem su predsjedali predsjednici komora g. Nadan 
Vidošević i P. A. Chevallard.  

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren prezentirao je mogućnosti 
ulaganja talijanskih investitora u poduzetničke zone na primjeru Županije i posebno 
naglasio primjer dobre prakse u stranim proizvodnim investicijama. Talijanska tvrtka 
MEP s.p.a., osnovala je u Križevcima tvrtku Strojo-metal d.o.o. i u tamošnjoj 
poduzetničkoj zoni Nikola Tesla sagradila pogon (3.000 kvadratnih metara) za 
proizvodnju strojeva za obradu metala, namijenjenih jugoistočnom tržištu Europe. Radi 
se o greenfield investiciji koja je nastala kao plod međunarodne suradnje Koprivničko-
križevačke županije s talijanskom regijom Friuli Venezia Giulia.  

 
Održan INFO  dan  za programe prekogranične suradnje 

 
Povodom drugog javnog poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA 

prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska u četvrtak, 17. lipnja, u Veleučilištu u 
Koprivnici održan je INFO dan. Organizator INFO dana bilo je Zajedničko tehničko 
tajništvo Programa, a domaćin Koprivničko-križevačka županija.  

Zamjenik župana Ivan Pal pozdravio je sudionike i organizatore i pohvalio 
održavanje ovakvih operativnih sastanaka koji omogućavaju sve veći broj projekata 
prekogranične i međuregionalne suradnje. Unutar drugog Javnog poziva definirana su 
dva prioriteta  koja se odnose na održiv okoliš i turizam te razvoj gospodarske suradnje i 
zajedničkih ljudskih kapaciteta.  

 
Župan Darko Koren sastao se s predstavnicima Hrvata u Salzburgu 

 
Tijekom radnog posjeta austrijskom Salzburgu župan Darko Koren u četvrtak, 17. 

lipnja, sastao se s predstavnicima Hrvatske kulturno-umjetničke udruge „Hrvatski san“. 



Ova udruga za temeljni cilj ima očuvanje hrvatske kulture i tradicije te suradnju s 
pojedincima, udrugama i institucijama u Austriji.  

Prilikom boravka u Salzburgu u četvrtak, 17. lipnja, župan Koprivničko-križevačke 
županije Darko Koren sastao se s glavnim tajnikom Instituta regija Europe dr. 
Joachimom Fritzom. Sastanak, koji je održan u sjedištu Instituta u Salzburgu, bio je 
prilika da se razgovara o detaljima projekta „Sretna djetelina s četiri lista“, te ulozi 
Koprivničko-križevačke županije u njemu. U taj je projekt uključeno nekoliko regija iz 
Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Slovenija, osmišljen je uz pomoć 
Europske Unije, a financira se sredstava Europske komisije.  
 

 
2.2. Gospodarstvo i ruralni razvoj 

 
Prijam za predstavnike tvrtke Sloga obuća i njihove poslovne partnere iz Moskve 

 
Petog siječnja, župan Darko Koren upriličio je prijem za predstavnike tvrtki Sloga 

obuća d.o.o. iz Koprivnice i Klimini International LTD iz Moskve, Ruska Federacija. 
Povod prijemu bilo je sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji i partnerstvu (prodaja i 
distribucija) između dvije tvrtke.  

Gosti su župana izvijestili o dogovorenoj suradnji, koja između ostalog omogućuje 
distribuiranje Slogine obuće na ruskom tržištu. Istaknuto je da očekivana prodaja po 
ugovoru iznosi 100.000 pari cipela, te da izrada uzoraka za sezonu jesen/zima 2010. 
kreće odmah nakon potpisivanja ugovora.  

Župan Koren ocijenio je dogovorenu suradnju velikim uspjehom, ne samo za Slogu 
i obućarku branšu, već i za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije. Tom prilikom 
je izrazio zadovoljstvo zbog osiguranja sigurnog plasmana Sloginih proizvoda, što može 
doprinijeti stabilizaciji poslovanja i očuvanju radnih mjesta. 

Predstavnici Županije na sastanku poljoprivrednika i bankara 

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Koprivnici 26. siječnja, u 
organizaciji Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, održan je radni 
sastanak poljoprivrednika i predstavnika banaka. Teme sastanka bile su traženje rješenja 
za hrvatski model održavanja postojeće poljoprivredne proizvodnje i otplate kredita u 
uvjetima ekonomske krize, kao i razmatranje modela daljnjih investicija u razvoj i 
proizvodnju. Ispred Koprivničko-križevačke županije sastanku je prisustvovao zamjenik 
župana Darko Sobota, koji je u svom je obraćanju iznio kako je činjenica da su seljaci u 
velikim problemima s vračanjem kredita, ali da je teško očekivati da će im banke otpisati 
kamate. - Mi držimo da je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 
nositelj operativnog programa i taj se problem može jedino riješiti preko Ministarstva i 
Vlade RH. Mi smo takav dopis poslali Ministarstvu poljoprivrede i Vladi, a sama 
Županija nema načina da pomogne našim stočarima otplatiti kredite. Županija predlaže 
reprogramiranje kredita putem HBOR-a ili uvođenje moratorija na otplatu kredita na 
određeni vremenski period. Budući da je Vlada RH donijela odluku o mjerama za 
gospodarski oporavak i aktivno se uključila u kreditiranje poduzetnika s ciljem poticanja 



likvidnosti, mi predlažemo da se kroz taj program dio sredstava usmjeri prema 
poljoprivrednim proizvođačima, jer drugo rješenje ne vidimo, kazao je Sobota. 

Župan Koren posjetio tvrtku Ekokem 
 

Župan Darko Koren te njegovi zamjenici Darko Sobota i Ivan Pal u ponedjeljak, 1. 
veljače, bili su u službenom posjetu poduzeća Ekokem u Koprivnici. Dobrodošlicu su im 
poželjeli vlasnik tvrtke Ekokem Zoran Orozović i članovi Uprave Davorin Valeš i Ana 
Koštić. Na početku susreta održan je radni sastanak na kojem je vlasnik Zoran Orozović 
ukratko predstavio tvrtku. 

Župan Darko Koren izrazio je veliko zadovoljstvo što ima priliku posjetiti tvrtku 
koja se uspješno održava na surovom tržištu današnjice. Kazao je da se u vremenu u 
kojemu živimo treba više oslanjati na uspješna poduzeća kao što je Ekokem, te tako 
nastojati prebroditi nastalu krizu u gospodarstvu. - Zadivljujuće je što zapošljavate 140 
ljudi i to 50-ak u našoj županiji, a sretan sam i što je sjedište tvrtke u Koprivnici čime 
doprinosite jačanju našeg gospodarstva, domaćinima je poručio Koren i dodao da 
budućnost tvrtkine djelatnosti vidi u području zaštite okoliša, što je jako važno područje 
za današnje aktivnosti lokalne i regionalne samouprave.  
 

Sastanak na temu ''Razvoj investicijskog okruženja'' 
 

Dana 25. veljače u prostorima Koprivničko-križevačke županije održan je radni 
sastanak na temu početka provedbe projekta ''Razvoj investicijskog okruženja'' koji 
provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Projekt se provodi u okviru 
Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. - 2009., koji se financira  iz 
sredstava pretpristupnih fondova EU (IPA – komponenta IIIC). Navedeni projekt 
predstavlja nastavak projekta ''Program certificiranja regija za ulaganja'' (CIFR) čijom je 
uspješnom provedbom u travnju 2008. Županija stekla certifikat Prijateljske regije za 
ulaganja (CIFR). 

Ispred Županije prisutnima se obratio župan Darko Koren, koji je predstavnicima 
Ministarstva zahvalio što su prepoznali aktivnosti Koprivničko-križevačke županije u 
jačanju poduzetničke klime na njenom području, kao i aktivnosti vezane uz što 
kvalitetnije konkuriranje EU programima. Župan je tom prilikom predstavio županijske 
resurse za gospodarsku politiku i naveo neke od najvažnijih prioriteta županijske 
ekonomije. Također se osvrnuo na uspješan rad PORE glede apliciranja na pretpristupne 
programe EU, a dobar primjer u tome su i posljednji odobreni projekti u okviru IPA 
programa u iznosu od 770 tisuća eura. 

 
Potpisan sporazum o izradi podloga za prostorne planove 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i ravnatelj Državne 

geodetske uprave Željko Bačić 10. ožujka 2010. godine potpisali su sporazum o 
sufinanciranju izrade i ažuriranju službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra 
nekretnina za razdoblje od 2010. do 2013.  

Župan je objasnio kako je upravo Koprivničko-križevačka županija prva u 
Hrvatskoj obostrano potpisala ovaj sporazum koji je osnova za svako daljnje prostorno 



planiranje. Ravnatelj Državne geodetske uprave prof. dr. sc. Željko Bačić spomenuo je da  
jedino svježi podaci mogu biti osnova u prostornom planiranju i razvoju jedne sredine. 
Pohvalio je suradnju Županije s DGU i istaknuo kako postoje i županije koje zbog 
izuzetno lošeg financijskog stanja nisu krenule u ovakve projekte.  

Smisao je podatke Državne geodetske uprave učiniti susretljivima prema 
korisnicima, koji će uz samu regionalnu samoupravu imati najviše benefita od 
produkcijskih i prezentacijskih baza. 
 

Župan Koren sudjelovao na sastanku o regionalnom razvoju 
 

Župan Darko Koren i njegovi suradnici (zamjenik župana Darko Sobota, pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac i ravnateljica 
PORE Razvojne agencije Melita Birčić) sudjelovali su na sastanku vezanom uz 
regionalni razvoj Republike Hrvatske. Sastanku, koji se održao 12. ožujka na Bjelolasici, 
prisustvovali su župani i predstavnici koordinacijskog tijela NUTS 2 regija iz svih 
županija, te predstavnici Vlade RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva i Delegacije Europske komisije u RH.  

Ministar Božidar Pankretić govorio je o pravnom okviru politike regionalnog 
razvoja Republike Hrvatske, a radni dio sastanka obuhvatio je raspravu o strategiji 
regionalnog razvoja, zakonima i vezanim podzakonskim aktima. Tom prilikom 
prezentirani  su i aktualni međuregionalni projekti koji su prijavljeni u bazu projekata 
Ministarstva regionalnog razvoja za financiranje iz budućih strukturnih fondova EU. 

 
Prezentacija Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva 

 
Gradska vijećnica grada Koprivnice bila je 15. ožujka pretijesna za sve koji su 

željeli prisustvovati prezentaciji Operativnog plana poticanja malog i srednjeg 
poduzetništva. Ovu prezentaciju zajedno su organizirale PORA, Koprivničko-križevačka 
županija, HGK Županijska komora Koprivnica i županijska Hrvatska obrtnička komora. 
Župan Darko Koren pozdravio je prisutne i najavio da će Županija organizirati još 
ovakvih edukacija obzirom da je prema odazivu interes poduzetnika i obrtnika odličan.  

Operativni plan kojeg je prihvatila Vlada RH vrijedan je 326 milijuna kuna, 
prioritetna područja poticanja su konkurentnost i inovacija, pa je upravo za to osigurano 
preko 108 milijuna kuna. Kroz projekte kreditiranja subvencioniranjem kamata, koji se 
provode na razini županija, potiče se i regionalni razvoj, a potencijalni korisnici državnih 
potpora su subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge .   

 
Zamjenik župana Darko Sobota otvorio Sajam poslova u Koprivnici  

 
U velikoj dvorani Doma mladih u Koprivnici 30. ožujka je otvoren četvrti po redu 

Sajam poslova Koprivničko-križevačke županije. Sajam je organizirao Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, a namjera je da se pruže sve informacije o mogućnostima zaposlenja, 
prekvalifikacije ili usavršavanja. Uz okrugli stol „Mladi na tržištu rada“ okupljeni su 
mogli provjeriti mogućnosti koje nudi računalni program „Moj izbor“ te saznati više o 
promjenama na tržištu ljudskih resursa.   



Posjetiteljima se obratio gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić, a događaj je 
svečano otvorio zamjenik župana Darko Sobota. Rekao je da je upravo u vremenima 
krize važno da se ovakve prezentacije nastave jer su one mjesto izravnog kontakta 
nezaposlenih i potencijalnih poslodavaca. Zahvalio je organizatorima, a svima koji 
sudjeluju poželio da budu uspješni i iskoriste svoj potencijal bez obzira da li traže posao 
ili ga nude.  

 
Radni sastanak o „Geopodravini“ u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva 

 
Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota i pročelnik 

Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac 30. ožujka su  
sudjelovali na radnom sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva u 
Zagrebu. Teme sastanka bile su vezane uz tvrtku ''Geopodravina'' d.o.o., pa su uz 
predstavnike Županije sastanku prisustvovali članovi Hrvatskog fonda za privatizaciju, 
INA-e, HEP-a, Podravke i Općine Legrad.  

Prvi dio sastanka bila je prezentacija studije izvodljivosti geotermalnog projekta na 
lokaciji Kutnjak – Legrad, dok se drugi odnosio na model financiranja gradnje i 
donošenje odluke o istom na upravama društava osnivača, prije svih HEP-a i INA-e.  

Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva  Nataša Vujec 
podržala je prijedlog direktora ''Geopodravine'' Nikole Brukete o potrebi izjašnjavanja 
vlasnika tvrtke o modelu financiranja projekta gradnje prema Studiji izvodljivosti, te 
donošenju suglasnosti o upućivanju navedene studije na evaluaciju kod Europske banke 
za regionalni razvoj (EBRD), radi mogućnosti korištenja kredita.  
 

Delegacija Županije na otvorenju 13. Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru 
 

Delegacija Koprivničko-križevačke županije predvođena županom Darkom 
Korenom i zamjenikom Župana Darkom Sobotom boravila je u Mostaru, gdje je 13. 
travnja otvoren 13. Međunarodni sajam gospodarstva. Sajam je otvorio Boris Tadić 
predsjednik Republike Srbije, zemlje partnera. Svečanom otvorenju bili su prisutni 
potpredsjednik Hrvatskog Sabora Josip Friščić, potpredsjednik Vlade RH Božidar 
Pankretić, te brojni drugi dužnosnici i gospodarstvenici iz cijele regije. 

Nakon svečanog otvorenja župan Koren, zajedno sa svojim suradnicima i 
gradonačelnicima Križevaca i Đurđevca (Brankom Hrgom i Slavkom Gračanom), bio je 
domaćin visokim gostima, a među njima i srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, prilikom 
obilaska prostora izlagača s područja Koprivničko-križevačke županije.  

Na ovogodišnjem mostarskom sajmu sudjelovalo je više od 700 izlagača iz 40 
zemalja, a među njima se, u organizaciji županijske Gospodarske i Obrtničke komore te 
PORA-e predstavilo i oko 20 izlagača iz naše Županije. Već tradicionalno među njima je 
bila i Podravka. 

 
Župan Darko Koren obišao radove u Starčevićevoj ulici 

 
Na poziv ravnatelja Županijske uprave za ceste (ŽUC) Krešimira Janacha župan 

Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota 6. svibnja su obišli radove na sanaciji 
prometnice u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. Obzirom da je to jedna od frekventnijih 



prometnica u Koprivnici (neposredno uz upravnu zgradu Podravke) koja je bila u izrazito 
lošem stanju saniran je ispucali gornji sloj asfalta u debljini od pet centimetara, a sama 
investicija ovog zahvata iznosila je oko 450 tisuća kuna. Uz novi gornji sloj obavila se i 
sanacija pješačko-biciklističke staze jer je važna sigurnost svih sudionika u prometu. To 
se posebno odnosi na Koprivnicu, grad koji je promotor zdravog načina kretanja. Župan 
Darko Koren izjavio je kako je ovakav zahvat izuzetno nužan i potreban jer je u pitanju 
sigurnost građana.   
 

Prezentirana „Strategija razvoja ženskog poduzetništva“ 
 

Županijski savjet za EU, PORA Razvojna agencija, županijska gospodarska komora 
i županijska obrtnička komora, u prostorijama komore 12. svibnja su organizirali okrugli 
stol na temu „Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010-
2013“. Župan Darko Koren je prilikom svog obraćanja naglasio kako tržište prije svega 
poduzetnike razlikuje kao uspješne i one koji to nisu, a ne prema rodnom određenju. 
„Znam da su žene u puno stvari odlučnije od muškaraca, a dodatnom poticajima i 
ovakvim okruglim stolovima ozbiljno participiraju i u svijetu poduzetništva.“ - rekao je 
Darko Koren.  

Mira Čegec, glavna tajnica HOK-a, podsjetila je da je upravo 2010. godina 
proglašena godinom žena u poduzetništvu, a položaj žena osviješten je kao tema od 
posebne važnosti i na nacionalnoj razini. Strategiju za razvoj ženskog poduzetništva, koju 
je Vlada Republike Hrvatske donijela na svojoj 45. sjednici, prezentirala je ravnateljica 
Uprave za malo gospodarstvo pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tihana 
Kraljić, koja je ujedno i predsjednica Stručne radne skupine za izradu strategije.  

 
Predstavnici Županije na predstavljanju projekta o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje 
 

Europski socijalni fond sufinancira partnerski pristup lokalnom zapošljavanju. On 
bi se trebao početi provoditi od strane aktera na lokalnoj razini, a u Pučkom otvorenom 
učilištu o tome je 13. svibnja provedena i rasprava. Prezentaciji projekta „Lokalna 
partnerstva za zapošljavanje – Faza 3“ prisustvovali su zamjenik župana Ivan Pal i 
pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić.  

„Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“ projekt je koji se financira u sklopu 
IV. Komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“. 
Inicijator i korisnik projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je za ovu 
prezentaciju uspio zainteresirati i predstavnike HGK-a, HOK-a, sindikata, udruga i 
poduzetnika. Program ima za cilj pomoći zemljama kandidatkinjama u razvoju politika 
koje se provode u pripremama za punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj Uniji.  
 

Župan Darko Koren sudjelovao na savjetovanju o gospodarstvu u Šibeniku 
 

Tradicionalno Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu održalo se 
od 20. do 22. svibnja 2010. godine u Šibeniku. Savjetovanje se održavalo pod visokim 
pokroviteljstvom predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, te je u sklopu 
njega organiziran velik broj okruglih stolova, radionica i prezentacija, kao i svečanost 
dodjele nagrada najboljim gospodarstvenicima i poduzetnicima. Savjetovanju su, uz 



župana Darka Korena, sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota i pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac.  
 

Skupština trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. 
 

U prostorijama Županije 25. svibnja je održana Skupština trgovačkog društva 
„Geopodravina“ d.o.o. Kao član Skupštine društva sjednici je prisustvovao i župan Darko 
Koren. Direktor društva Nikola Bruketa izvijestio je prisutne da se tijekom 2009. radilo 
na izrađivanju studijske i tehničke dokumentacije za projekt, te da je trenutno u tijeku 
otkup zemljišta. Kazao je i da su zatražene dvije lokacijske dozvole za infrastrukturu 
gospodarske zone, te da se dosad uložena sredstva za realizaciju prve faze geotermalnog 
programa procjenjuju na oko 20 milijuna kuna.  

Župan Darko Koren osvrnuo se na vrijednost projekta i njegov značaj za područje 
Podravine, te je kazao kako visina uloženih sredstava opravdava iščekivanja javnosti od 
ovog značajnog projekta. Međutim izrazio je nezadovoljstvo dinamikom kojom se 
projekt u posljednje vrijeme razvija, te je kazao da je za njega kao predstavnika Županije 
održavanje stanja u kojem se ne zna ide li projekt ili ne neprihvatljivo. Stoga je zatražio 
da se ostali osnivači opredijele da li su spremni ići dalje u realizaciju projekta ili će svoje 
mjesto ustupiti drugim potencijalnim investitorima. Sukladno tome zatražio je sastanak s 
čelnim ljudima INA-e. 

 
Javni radovi u Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici 

 
U Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici 25. svibnja je održana 

konferencija za novinare u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne 
službe Križevci. Cilj ove konferencije je bio prezentirati aktivnosti Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje u provedbi Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja s posebnim 
osvrtom na program javnih radova. Upravo putem tog programa 127 dugotrajno 
nezaposlenih osoba s područja Koprivničko-križevačke županije uključeno je u različite 
radne aktivnosti od radova na uređenju javnih površina do održavanja skladišta i pomoći 
osobama s posebnim potrebama.  

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren pohvalio je inicijativu 
Zavoda u stalnom radu na rješavanju nezaposlenosti, ali i naglasio plemenitost takvih 
programa. Rekao je kako uz neizostavnu važnost osobnog dohotka možemo reći da je 
važno i dostojanstvo kojeg trajno nezaposleni dobivaju ovakvim aktiviranjem. Zamjenik 
župana Ivan Pal objasnio je kako i kroz srednje školstvo te pomoć pri oblikovanju 
obrazovnih programa Županija doprinosi dinamičnijem tržištu rada.  

 
Župan Darko Koren uručio certifikate vinarima 

 
U zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici župan Darko Koren 28. svibnja je 

svečano uručio certifikate za 48 vinogradara i podrumara. Ovom dodjelom završeno je 
tromjesečno školovanje koje su, uz Županiju, organizirali Zajednica vinogradara, vinara i 
voćara i Pučko otvoreno učilište.  

Svi polaznici uspješno su položili završene ispite, a stečeni stupanj obrazovanja 
upisuje im se i u radnu knjižicu. Time će dobiti mogućnost da otvore obrt ili tvrtku, te da 



lakše provedu aplikaciju za sredstva Europskih fondova namijenjena za razvoj ove 
djelatnosti. 

Župan Darko Koren istaknuo je kako se u posljednjih osam godina jako puno 
učinilo za razvoj vinogradarstva. Taj pomak uviđaju i nepristrani ljudi iz struke, pa će 
Županija i dalje pomagati ovakve projekte i financirati ih putem tehničke podrške.  
 

Županija investirala u laboratorij za analizu vina 
 

Župan Darko Koren je u petak, 28. svibnja, svečanim rezanjem vrpce otvorio 
laboratorij za analizu vina u Srednjoj školi Koprivnica. Tom prilikom predsjednik 
županijske Zajednice vinogradara, vinara i voćara Milivoj Šifkorn zahvalio je Županiji na 
prepoznavanju kontinuiranog rada Zajednice te na podršci u svim programima koje 
Zajednica organizira. Opremanje ovog modernog laboratorija vodila je tvrtka Copan iz 
Zagreba, a u njemu se može provesti čak šest različitih testiranja. Vrijednost investicije je 
70.000 kuna.  

 
U Hrvatskim vodama potpisani dokumenti za pripremu projekata za EU fondove 

 
Svečano potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za 

potrebe izgradnje vodoopskrbnog sustava, što bi se financiralo iz EU fondova, održano je 
u četvrtak, 10. lipnja, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu. Potpisivanju su kao 
predstavnici Koprivničko-križevačke županije prisustvovali zamjenik župana Darko 
Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović.  

Potpisanim ugovorom planirano je projektiranje 7 regionalnih vodoopskrbnih 
sustava i to u: Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj i Koprivničko-križevačkoj 
županiji, te u istočnom dijelu Zagrebačke županije, sustavu Istočne Slavonije i u 
regionalnom sustavu Osijek. Nakon 2012., pošto se pripremi dokumentacija, za gradnju 
će se moći koristiti do 350 milijuna Eura godišnje, a važno je napomenuti da se do 80% 
od cijele investicije radi o bespovratnim sredstvima.  

 
Zamjenik župana Darko Sobota na prezentaciji IPARD mjere 301 

 
U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 

ponedjeljak, 14. lipnja, održana je prezentacija IPARD mjere 301. U prezentaciji je 
stavljen naglasak na  provedbu programa "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture". 

Uz zamjenika župana Darka Sobotu prezentaciji su prisustvovali i  pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalnu djelatnost Marijan Štimac, 
pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Denis Maksić i 
ravnateljica PORE  Melita Birčić.  

Provedba Mjere 301. iz IPARD programa ima za cilj pridonijeti razvoju osnovne 
ruralne infrastrukture, a osobito razvitak osnovne infrastrukture za poticanje 
gospodarskih i društvenih aktivnosti za unapređenje uvjeta života i rada u ruralnim 
područjima, te smanjenje depopulacije ruralnih područja kroz poticanje aktivnog 
stanovništva da ostane ili se vrati u ruralna područja. 
 
 



2.3. Zaštita okoliša i održivi razvoj 
 

Održana radionica ''Zeleni ured'' 
 

U prostorijama koprivničkog Veleučilišta 2. ožujka je održana radionica "Zeleni 
ured'', koja se organizira u sklopu projekta ''Sustavno gospodarenje energijom u 
gradovima i županijama Republike Hrvatske''. Cilj radionice bilo je predstavljanje 
koncepta uvođenja principa Zelenog ureda u poslovanje općina, gradova i Županije, sa 
svrhom kontinuiranog poboljšanja energetske učinkovitosti, smanjenja potrošnje 
uredskog materijala i smanjenja količine otpada nastalog uredskim aktivnostima.  

Na početku radionice prisutne je pozdravio zamjenik župana Darko Sobota, koji je 
istaknuo da je Koprivničko-križevačka županija, kao i gradovi u Županiji, 2008. potpisala 
Energetsku povelju i tako se uključila u projekt poticanja energetske efikasnosti. 
Spomenuo je da je sljedeći cilj u projekt uključiti i općine, jer je vrlo važno uoči ulaska u 
EU osigurati održivo gospodarenje energijom na području cijele Županije.  
 

Župan Darko Koren sa suradnicima posjetio RCERO Celje 
 

U ponedjeljak, 29. ožujka 2010. godine, predstavnici osnivača tvrtke ''Piškornica'' 
posjetili su Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Celju (RCERO Celje). Posjet je 
organiziran iz razloga da bi se osnivači ''Piškornice'' uvjerili kako u praksi funkcionira 
centar za zbrinjavanje otpada, jer na području Općine Koprivnički Ivanec planira se 
izgraditi sustav identičan onome koji djeluje u Celju. Ispred Koprivničko-križevačke 
županije prisutni su bili župan Darko Koren i njegov zamjenik Darko Sobota, a ispred 
tvrtke ''Piškornica'' nazočan je bio njen direktor Nedo Cepić.  

Nakon dolaska na samu lokaciju predstavnici RCERO-a Celje gostima su održali 
prezentaciju projekta ekološkog zbrinjavanja otpada. Sudjelovanjem u stručnoj raspravi 
predstavnici hrvatskih županija dobili su točne smjernice o fazama izgradnje objekta kao 
i o mogućim problemima koji se u implementaciji ovakve investicije mogu pojaviti. 
Obavljen je i pregled objekta, postrojenja za mehaničko-biološko zbrinjavanje i 
odlagališta.  

Nakon razgledavanja RCERO-a župan Darko Koren sastao se s gradonačelnikom 
Celja Bojanom Šrotom. Razgovarali su o projektima lokalne zajednice, pripremama koje 
su provedene za realizaciju projekta ekološkog zbrinjavanja otpada kao i o mogućnostima 
financiranja kapitalnih projekata iz pretpristupnih fondova Europske unije.  

 
U Županiji održano predavanje o Dravi 

 
Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, 22. IV., u prostorijama Županije 

održano je predavanje ''Drava kao prirodna rijeka: između mita ili stvarnosti''. Predavanje 
je organizirala Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Društvom za ekonomsku 
povijest i ekohistoriju, te Povijesnim društvom Koprivnica. Predavanje je osnovi 
istraživanja povijesti okoliša održao dr. sc. Hrvoje Petrić, jedan od vodećih hrvatskih 
ekohistoričara, koji se temom Drave bavi godinama.  

Prisutnima su se uoči predavanja obratili zamjenik župana Ivan Pal i predsjednica 
Povijesnog društva Koprivnica Ružica Špoljar, a nakon održanog predavanja održana je 



zanimljiva rasprava. Važnost teme navela je sudionike predavanja na zaključak da je 
potrebno održati predavanja o toj temi i s drugih znanstvenih aspekata, te na osnovi 
realnih pokazatelja donijeti odluku koji je pravi način za održiv suživot s rijekom koja 
svima nama toliko znači. 

 
Skupština Piškornice d.o.o. – razmatranje modela financiranja izgradnje RCGO-a 

 
U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je skupština društva 

Piškornica d.o.o. Sjednici je kao predstavnik Koprivničko-križevačke županije 
prisustvovao župan Darko Koren.  

Direktor Cepić izvijestio je prisutne o izradi Studije izvodivosti koju rade 
konzultanti PHARE-a. Kazao je da je nedavno dobiven nacrt Studije i da je u tijeku 
provjera ulaznih parametara, kao i uobičajene konzultacije sa izrađivačima Studije. Član 
Nadzornog odbora Marijan Štimac je izvijestio osnivače da je napravljen Elaborat 
procjene vrijednosti zemljišta (na kojem će postrojenje biti izgrađeno) za otkup. 
Procijenjeno je da zemljište ima vrijednost 1.400.000 kuna, a 60% od tog iznosa 
financirat će se iz fondova EU, dok bi ostatak iznosa trebali pokriti osnivači.     
 

 
2.4. Zdravstvo i socijalna skrb 

 
Šesnaesta obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije 

 
U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 28. 

veljače, održana je proslava povodom 16 godina rada navedene ustanove. Svečanom 
događaju prisustvovali su župan Darko Koren, zamjenik župana Ivan Pal, ravnatelji 
županijskih zdravstvenih ustanova i drugi ugledni gosti.  

Na samom početku prisutnima se obratila ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo 
Draženka Vadla te ih kratko upoznala sa dosadašnjih 16 godina rada Zavoda.   

Županijski Zavod za javno zdravstvo prošle je godine uložio 1,2 milijuna kuna u 
rekonstrukciju prizemlja odjela stare interne u sklopu koprivničke Opće bolnice, a 
Koprivničko-križevačka osigurala je dodatnih 4,8 milijuna. Ove godine slijedi obnova 
prvog i drugog kata stare interne kako bi se  i epidemiološka služba, služba za školsku 
medicinu i centar za ovisnost mogli preseliti u nove prostore i dobiti što kvalitetnije 
uvjete za rad. 

Župan Darko Koren naglasio je da je Zavod primjer kvalitetnog rada, te odlične 
organizacije i ekipiranosti.  

 
Devetnaesta obljetnica Doma za starije i nemoćne 

 
U koprivničkom Domu za starije i nemoćne osobe u petak, 19. ožujka, obilježena je 

19. godišnjica te ustanove. Proslavi su između ostalih prisustvovali župan Darko Koren, 
zamjenik župana Ivan Pal i članovi Upravnog vijeća.  

Nakon bogatog kulturno umjetničkog programa u kojem su sudjelovali korisnici 
doma potpisana je Povelja o suradnji između Koprivničko-križevačka županije i Kluba za 
starije osobe „Mariška“. Ovom poveljom osiguravaju se daljnji materijalni i tehnički 



uvjeti za rad 19 gerontodomaćica, što je projekt koji je izazvao veliku pažnju i pohvalu 
profesionalnih udruga. Župan Darko Koren spomenuo je kako se prije nekoliko sati 
vratio iz službenog posjeta Vatikanu te u duhu rođendanskih želja svim korisnicima 
zaželio puno zdravlja, a djelatnicima još puno godina ovako uspješnog rada.  

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne Vesna Križan zahvalila je Županiji bez čije 
pomoći rad Doma ne bi bio toliko prepoznatljiv.  

 
Otvoren prostor Očne poliklinike u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici 

 
Povodom predstavljanja novouređenog prostora za potrebe Očne poliklinike župan 

Darko Koren i njegovi suradnici, zamjenik župana Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki, u četvrtak, 8. travnja, posjetili su Opću bolnicu 
„Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici.  

Prisutnima se tom prilikom obratila ravnateljica Opće bolnice dr. Gordana Slavetić, 
koja je istaknula kako je prostor bivšeg školskog dispanzera uz veliku pomoć Županije i 
njenih decentraliziranih sredstava, te vlastitih sredstava bolnice, renoviran i sasvim 
obnovljen. Istaknula je kako je investicija od 590.000 kuna, koliko je u Očnu polikliniku 
uloženo, iznimno velika ali nedostatna za završno opremanje prostora.  

Župan Darko Koren je zahvalio zdravstvenim djelatnicima na trudu uloženom u 
realizaciju projekta. Spomenuo je kako navedeno ulaganje označava sasvim novi ciklus u 
radu oftalmologa, obzirom da će uvjeti biti primjerni i sukladni modernim standardima.   

 
Zamjenik župana Darko Sobota na skupštini Zajednice udruga umirovljenika 

 
U ugostiteljskom objektu Zlatan u Koprivnici u utorak, 20. travnja, održana je 

sjednica izvršne skupštine Zajednice udruga umirovljenika Koprivničko-križevačke 
županije. Osim o izvješću o radu za 2009. godinu i planu rada za 2010. godinu, 
umirovljenici su raspravljali o aktualnim temama i problematici koja muči ovu 
populacijsku skupinu.  

Umirovljenicima se obratio i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije 
Darko Sobota. Pohvalio je njihov dosadašnji rad i čestitao na brojnim aktivnostima koje 
su uspješno organizirali u 2009. godini. Izvijestio je članove skupštine o sastanku koji je 
održao sa predsjednikom ŽO HSU-a Slavkom Konficom i njegovim suradnicima, te 
kazao da se radi na pronalasku modela financiranja izgradnje depandanse doma za 
umirovljenike u Đurđevcu.  

 
Laboratoriju koprivničke bolnice dodijeljena akreditacija Hrvatske akreditacijske 

agencije 
 

Proces akreditacije započeo je u 7. mjesecu 2008. godine i uspješno je završen u 12. 
mjesecu 2009. godine. Ocjena prijave uspješno je obavljena 1. ožujka 2010. godine. Time 
je laboratorij koprivničke Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ postao prvi županijski 
laboratorij koji je dobio ovo prestižno priznanje kvalitete. Svečanost glede uručivanja 
akreditacije održana je u utorak, 11. svibnja, u Edukacijskom centru bolnice, uz 
nazočnost brojnih gostiju.  



Gostima i djelatnicima bolnice obratio se i župan Koprivničko-križevačke županije 
Darko Koren. Izjavio je kako svjedočimo povijesnom trenutku važnom ne samo za 
bolnicu „Dr. Tomislav Bardek“ već i za cjelokupni zdravstveni sustav. - „Nitko u 
današnjim prilikama ne može puno učiniti sam bez ičije pomoći i zato sam svjestan da je 
ostalo još puno posla po pitanju opreme i po pitanju u ulaganja u ljudske resurse. Ljudi 
su i kroz dobivanje ove akreditacije dokazali da su ključ uspjeha. Vodstvo koprivničke 
bolnice i djelatnici laboratorija ovime su postigli vrhunac u svojoj djelatnosti prema 
europskim standardima.“ - rekao je Darko Koren.  

 
Sastanak Povjerenstva za unapređenje skrbi o starijim osobama 

 
U četvrtak, 13. svibnja, sastalo se Povjerenstvo za unapređenje skrbi o starijim 

osobama Koprivničko-križevačke županije. Sastanku su, uz članove povjerenstva 
prisustvovali, župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pala.  

U uvodnom dijelu sastanka župan Darko Koren objasnio je kako su ambicije 
Županije da u sustav skrbi o starijim osobama uđe što veći broj štićenika. To 
podrazumijeva zadržavanje postojećeg standarda Doma za starije i nemoćne u 
Koprivnici, te proširenje kapaciteta gradnjom depandansi u Đurđevcu i Križevcima.  

Kako bi se pronašao model gradnje depandansi direktor konzultantske tvrtke 
Eurconsultants Zlatko Mateša održao je prezentaciju mogućeg financiranja.  

 
 

2.5. Obrazovanje 
 

Potpisan ugovor o prijevozu učenika osnovnih škola 
 

U ponedjeljak, 11. siječnja, župan Darko Koren i direktor poduzeća Čazmatrans Podravina 
– Prigorje Damir Pavlović potpisali su ugovor o obavljanju prijevoza učenika osnovnih škola 
kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2010. godinu. Ukupna vrijednost 
potpisanog ugovora je 6.366.775,20 kuna, što je jedan od najznačajnijih izdataka u poslovanju 
osnovnih škola.  

Župan Darko Koren izjavio je uoči potpisivanja ugovora da su Koprivničko-križevačka 
županija i Čazmatrans dugogodišnji partneri, između kojih je suradnja na zadovoljavajućoj razini. 
Župan je također izrazio zadovoljstvo pruženom uslugom, s obzirom na cijenu, u dosadašnjem 
razdoblju. Osvrnuo se i na subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola, za što Županija 
godišnje izdvaja oko dva milijuna kuna.  

 
Dogovoreno subvencioniranje prijevoza učenika koji se školuju u Varaždinu  

 
Župan Darko Koren potpisao je ugovor o subvencioniranju cijene srednjoškolskih 

relacijskih pokaznih karata za 13 učenika srednjih škola s područja Općine Gornja Rijeka 
koji se školuju u Varaždinu. Do potpisivanja ovog ugovora došlo je nakon županove 
najave da će se omogućiti subvencioniranje prijevoza i onih učenika koji polaze škole 
izvan županijskih granica, ukoliko tih zanimanja nema u srednjim školama kojima je 
osnivač Koprivničko-križevačka županija. Tako je dogovorom Koprivničko-križevačke 
županije, Općine Gornja Rijeka i tvrtke „Autobusni promet“ d.d. Varaždin postignut 



dogovor o pedeset postotnom (50%) subvencioniranju cijene pokaznih karata za 
navedene učenike s područja Općine Gornja Rijeka.  

 
Potpisan ugovor za školu plivanja učenika trećih razreda 

 
Župan Darko Koren, direktorica tvrtke Trg d.o.o Martina Golčić i predstavnik 

Udruge kineziologa Grada Koprivnice Neven Hrupec, 15. veljače u prostorijama 
Koprivničko-križevačke županije potpisali su Ugovor za školu plivanja za učenike trećih 
razreda osnovnih škola, kojima je Županija osnivač. Prilikom potpisivanja ugovora 
župan Koren je kazao da Koprivničko-križevačka županija za učenike trećih razreda 
osnovnih škola već duži niz godina organizira školu plivanja.  

U 2010. godini školu plivanja u trajanju od pet dana pohađat će 631 učenik. Cijena 
škole plivanja je 285,00 kuna po učeniku, a Koprivničko-križevačka županija školu 
sufinancira s 163,00 kuna po učeniku (ukupno 103 tisuće kuna), te osigurava prijevoz za 
sve polaznike. Ostatak sredstava osiguravaju roditelji ili općine i drugi sponzori. 

 
Ministar turizma Damir Bajs i župan Darko Koren otvorili kuharski praktikum u 

Obrtničkoj školi Koprivnica 
 

Povodom obilježavanja Dana Županije u srijedu (7. travnja) je u Obrtničkoj školi 
Koprivnica otvoren novouređeni kuharski praktikum. U opremanje ovoga praktikuma 
Ministarstvo turizma RH uložilo je 475 tisuća kuna, a Koprivničko-križevačka županija 
je za građevinsko renoviranje osigurala 110 tisuća kuna.  

Praktikum su na simboličan način otvorili ministar turizma Damir Bajs i župan 
Darko Koren. Predstavnici Ministarstva turizma tom prilikom su promovirali Program 
poticanja obrazovanja i obuke kadrova u turizmu, koji je pokrenut 2008. godine i  koji za 
cilj ima podizanje kvalitete hrvatskog turizma kroz obrazovanje novih kadrova.   
 

Radni sastanak s ravnateljima županijskih osnovnih i srednjih škola 
 

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 13. travnja, održan je 
radni sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-
križevačka županija.   

Župan Darko Koren, zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Upravnog odjela za 
prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić s ravnateljima su raspravljali o planu 
kapitalnih ulaganja u školske ustanove, realizaciji financijskih planova u 2010. godini, te 
županijskim i državnim natjecanjima učenika.   

 
U Koprivničkim Bregima otvorena školska športska dvorana 

 
U petak, 16. travnja, je u Koprivničkim Bregima otvorena je nova školska športska 

dvorana. Uz potpredsjednika Hrvatskog sabora Josipa Friščića, saborskog zastupnika 
Borisa Šprema, župana Darka Korena i njegovog zamjenika Ivana Pala, otvorenju su bili 
prisutni i brojni drugi uzvanici.  

Koprivničko-križevački župan Darko Koren rekao je da je otvorenje dvorane 
vezano uz nedavno proslavljeni Dan županije, te kako se može kazati da je ona poklon 



Županije stanovnicima Općine. - „Ovaj projekt dokazuje kako zaista djeluje strategija 
koju Koprivničko-križevačka županija provodi u obrazovanju, ali i u provođenju 
regionalnog razvoja. Male sredine važne su nam jednako kao i urbane i zato ćemo i dalje 
biti uz Vas i sve vaše dobre i kvalitetne planove.“ - rekao je župan Koren.  

Dvoranu su na simboličan način, igranjem košarke, otvorili potpredsjednik Sabora 
Friščić, župan Koren, saborski zastupnik Šprem i zamjenik župana Pal. Ukupna 
vrijednost investicije iznosila je 6.354.000 kuna, a sredstva su osigurana iz proračuna 
Koprivničko-križevačke županije (5.529.000 kuna) i Općine Koprivnički Bregi (825.000 
kuna).   

 
Zamjenik župana Ivan Pal ugostio ravnatelje srednjih škola 

 
U petak 30. travnja zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal 

ugostio je članove predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. U 
uvodnom dijelu sjednice pozdravio ih je u ime župana Darka Korena te ih upoznao s 
Županijom.  

Nakon toga pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen 
Antolić prezentirao je ravnateljima aktualno stanje školstva na području Županije. 
Istaknuo je kako Županija iz proračuna, bez obzira na lošu gospodarsku situaciju, 
financira natjecanja učenika, smotre, školu plivanja te subvencionira prijevoz učenika.  

U radnom dijelu sastanka ravnatelji su analizirali izvješća o radu, te su se nakon 
toga pridružili proslavi obilježavanja 104. godišnjice postojanja koprivničke Gimnazije 
„Fran Galović“.  

 
Župan Darko Koren sa suradnicima sudjelovao na „Sajmu mogućnosti“ 

 
Policija u zajednici PP Koprivnica organizirala je u petak, 14. svibnja, na 

koprivničkom sajmištu prvi „Sajam mogućnosti“. Cilj sajma je bio potaknuti djecu da 
svoje slobodno vrijeme iskoriste za bavljenje sportskim i društvenim aktivnostima pa se 
na sajmu predstavilo preko 50 klubova, udruga i društava s područja cijele Županije.  

Župan Darko Koren sa suradnicima je obišao sajam na kojem je sudjelovalo 11 
osnovnih škola sa preko tisuću svojih učenika. Otvarajući ovaj izuzetno sadržajan sajam 
župan je poručio: „Veseli me kad vidim da vas toliko ima koji želite kvalitetno provoditi 
svoje vrijeme. Nadam se da ćete se zabaviti i naučiti još nešto o mogućnostima koje vam 
se nude. Budite sigurni da će se uvijek u vašoj blizini naći i odrasli koji će vas u tome 
podržati.“ 

 
Zamjenik župana Ivan Pal čestitao maturantima 

 
Maturanti su se u utorak, 18. svibnja, od škole već tradicionalno oprostili plesom na 

Zrinskom trgu u Koprivnici. Tom prigodom preko 500 učenika Srednje i Obrtničke škole, 
te Gimnazije Fran Galović, otplesalo je Hrvatsko salonsko kolo a na završetku školovanja 
čestitali su im zamjenik župana Ivan Pal i gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić.  

„Čestitam vam na završetku školovanja u ime župana i svoje osobno ime. Nadam se 
da ćete uspješno dovršiti obaveze koje su još pred vama, pogotovo oni koji nastavljaju 
svoje obrazovanje. Obzirom da sam godinama bio ravnatelj Obrtničke škole posebno 



čestitam i „svojim“ budućim obrtnicima i nadam se da će i dalje biti razlog zbog kojeg 
sam ponosan na njih i postignute uspjehe.“  - rekao je zamjenik župana Ivan Pal u svojoj 
čestitki maturantima.  
 

Zamjenik župana Ivan Pal pozdravio sudionike međunarodnog seminara 
 

Županijsko Stručno vijeće učitelja engleskog jezika u srijedu, 19. svibnja, u 
prostorijama Osnovne škole „Braća Radić“ u Koprivnici organiziralo je međunarodni 
seminar. Seminar se provodi u sklopu „Pestalozzi“ programa, u organizaciji Vijeća 
Europe, pod radnim nazivom „Akcijsko istraživanje u funkciji profesionalnog razvoja 
učitelja“. Na ovom vrlo značajnom okupljanju sudjelovalo je 52 učitelja i pedagoga iz 
Hrvatske i Europe, koji su uz Zagreb posjetili i Koprivničko-križevačku županiju.  

Zamjenik župana Ivan Pal u svojem je obraćanju gostima zaželio uspješan 
istraživački rad, ali ih je pozvao i da svakako upoznaju kulturne i gastronomske 
vrijednosti ovog kraja. Čestitao je i samim domaćinima na organizaciji skupa, obzirom da 
je ovo bila jedinstvena prilika da se ugoste pedagozi i profesori iz Velike Britanije, 
Austrije, Italije, Grčke i Španjolske.  
 

Župan Darko Koren čestitao najboljim učenicima 
 

U zgradi Veleučilišta u Koprivnici u utorak, 15. lipnja, održan je prijem za učenike 
koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, te njihove mentore, s 
područja Koprivničko-križevačke županije. Učenicima i mentorima na uspjehu su 
čestitali župan Darko Koren i njegov zamjenik Ivan Pal, a resorni pročelnik Mladen 
Antolić napomenuo je da je ove godine na državnoj razini nagrađen 21 učenik, te 12 
ekipa iz naše Županije.  

Župan Koren je u obraćanju najboljim učenicima rekao kako je uvijek dobro težiti 
izvrsnosti te da će se Županija kao i do sada truditi dati svoj doprinos i priznanje onima 
koji su najbolji. Kazao je da su svi oni na državnim natjecanjima postigli iznimne 
rezultate, te na taj način pridonijeli promociji svoje škole i kraja u kojem žive.   

Županija je novčanim nagradama nagradila sve učenike, ekipe i mentore koji su 
postigli uspjeh na državnoj razini, a za njihove nagrade ukupno je izdvojena 91.000 kuna. 
Nagrade svima uručio župan. Valja također spomenuti da je za organizaciju županijskih 
natjecanja ove godine ukupno izdvojeno 260.000 kuna.  

 
Zamjenik župana Pal u obilasku koprivničkih srednjih škola 

 
U prijepodnevnim satima u utorak, 29. lipnja, zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik 

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić obišli su 
koprivničke srednje škole, u kojima su u tijeku prijave za upis. Obzirom da su obavili 
razgovore i s ravnateljima srednjih škola u Đurđevcu i Križevcima, izrazili su svoje 
zadovoljstvo samim tijekom upisne procedure.  

U Koprivničko-križevačkoj županiji ukupno ima 1340 upisnih mjesta, a osnovnu 
školu uspješno su završila 1292 učenika.  

 
 



2.6. Znanost i visoko školstvo 
 

Ugledni znanstvenici posjetili Koprivničko-križevačku županiju 
 

U subotu, 27. veljače, Koprivničko-križevačku županiju posjetila je delegacija 
znanstvenika na čelu s akademikom Radoslavom Katičićem, jednim od najuglednijih 
hrvatskih lingvista. Cilj njihovog dolaska u Županiju bilo je terensko izviđanje mogućeg 
rekonstruiranja praslavenske mitologije u vrijeme prije pokrštavanja Hrvata.  

Pregled terena određen je za lokacije u kojima je zbog povijesne tradicije moguće 
dovesti vezu s drevnom prošlošću. Takva lokacija u ovom slučaju bio je Manastir 
Lepavina, poznato svetište vjernika pravoslavne vjeroispovijesti. Nakon dolaska na 
lokaciju izvršen je obilazak znamenitosti manastira, a prije svega ''Ikone Presvete 
Bogorodice Lepavinske'', kojoj se godišnje dolaze pokloniti tisuće pravoslavnih vjernika. 

Nakon odlaska iz Lepavine goste je primio zamjenik župana Ivan Pal i uputio im 
riječi dobrodošlice. Nakon sastanka s zamjenikom župana znanstvenici su se uputili u 
Podravske Sesvete gdje su posjetili Etnografsku zbirku Josipa Cugovčana. 

 
Zamjenik župana Pal primio dekana japanskog sveučilišta Tokyo Zokei 

 
U prostorijama Koprivničko-križevačke županija, u srijedu 17.ožujka, zamjenik 

župana Ivan Pal primio je u posjet prof. dr. sc. Isaoa Koshimuru iz Japana. Profesor 
Kosimura je dekan i redoviti profesor sociologije na sveučilištu za dizajn i umjetnost, 
Tokyo Zokei. Razgovoru su također prisustvovali predsjednik županijskog Kulturnog 
vijeća Hrvoje Petrić, glasnogovornica Županije Melita Pavlek i pročelnik Službe ureda 
župana Vladimir Šadek. 

Zamjenik župana Ivan Pal i japanski profesor razgovarali su o vrijednostima 
međukulturalne suradnje i znamenitostima područja Koprivničko-križevačke županije. 
Prof. Koshimura je ranije već posjetio područje Županije i tom prilikom obišao Galeriju 
naivne umjetnosti u Hlebinama. Naročito su ga se dojmila djela Ivana Generalića i drugih 
velikana naivne umjetnosti, jer hlebinska naiva je tema o kojoj je posvetio cijelo 
poglavlje u jednoj od svojih knjiga.  

 
Župan Darko Koren primio buduću studenticu Harvarda 

 
U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 28. travnja, organiziran 

je svečani prijam za Emu Vidak Gojković iz Koprivnice. Ona je kao izvrstan student 
Pravnog fakulteta u Zagrebu prošla veoma kompetitivnu selekciju kandidata, te je 
primljena na LL.M. magisterij iz „Pravne psihologije“ na Harvardu, Massachusetts 
(SAD).  

Potaknuta izjavama župana Korena da je predanost borbi za društveno znanje jedini 
način za stvaranje boljitka zajednice obratila mu se za pomoć glede organizacije svog 
studijskog usavršavanja. Župan Darko Koren čestitao joj je na trudu koji je do sada 
uložila i uspjehu koji je postigla prolaskom prijemnog ispita.  

Budući da je Ema Vidak Gojković upisom na Harvard postigla rijedak i vrlo 
značajan uspjeh, Županija joj je za daljnje školovanje osigurala jednokratnu pomoć od 
10.000 kuna.  



 
Prijam za polaznike poslijediplomskih studija 

 
U zgradi Koprivničko-križevačke županije u srijedu, 26. svibnja, održan je svečani 

prijam za polaznike poslijediplomskih studija koji primaju studentski kredit prema 
programu Koprivničko-križevačke županije. Župan Darko Koren istaknuo je kako i dalje 
želi održati vezu između poslijediplomaca i Županije. - „Županija u svom djelovanju 
uvijek teži izvrsnosti, a i ovakvo ulaganje u visoko obrazovanje je jedan od načina 
stvaranja društva znanja.“ - naglasio je u svom obraćanju.  

Poslijediplomci su istaknuli kako je model kreditiranja budućih znanstvenika koji 
provodi Koprivničko-križevačka županija jedinstven u zemlji, te da ga ne provodi niti 
jedna druga županija. Također su se složili u ocjeni da je u današnje vrijeme skupih 
školarina, koje se kreću u iznosu od oko dvadesetak i više tisuća kuna po godini studija, 
kredit do iznosa godišnje visine školarine za njih velika pomoć. U godinu dana potpisana 
su 23 ugovora o kreditiranju, od toga njih 10 za doktorske i 13 za specijalističke studije.  
 
 

2.7. Suradnja s gradovima, općinama i županijama 
 

Županijska delegacija u službenom posjetu Općini Kloštar Podravski 
 

      Koprivničko-križevački župan Darko Koren i njegovo suradnici (zamjenik župana 
Darko Sobota, zamjenik župana Ivan Pal, te pročelnici Mladen Antolić, Denis Maksić, 
Marijan Štimac i Vladimir Šadek) 20. siječnja bili su u službenom posjetu Općini Kloštar 
Podravski. Najprije je u službenim prostorijama Općine održan radni sastanak kojem su, 
uz predstavnike Županije, prisustvovali načelnik Marijan Debeljak i njegovi suradnici, 
ravnatelj Osnovne škole Kloštar Podravski Mirko Šandrovčan i predstavnici 
gospodarstvenika.  

Ispred Koprivničko-križevačke županije prisutnima se obratio zamjenik župana za 
gospodarstvo Darko Sobota koji je općinske planove ocijenio vrlo optimističnima. 
Obećao je da će Županija pratiti započete projekte i pomoći u pripremi dokumentacije za 
njihovo financiranje iz fondova i resornih ministarstava. Osvrnuo se i na razdoblje od 
prethodne četiri godine te spomenuo da je preko Županije i resornih ministarstava u 
Općinu plasirano oko 17 milijuna kuna. Zamjenik župana Ivan Pal, zadužen za društvene 
djelatnosti, pohvalio je ravnatelja škole Mirka Šandrovčana za sređeno stanje u Osnovnoj 
školi Kloštar Podravski, koju je ocijenio kao ogledni primjer za druge škole u Županiji.  

Susret je nastavljen obilaskom Osnovne škole “Kloštar Podravski”, posjetom 
poduzećima “Ljekovito bilje” i “Gigant“, te završen nakon obilaska vinarije Šipek u 
Kozarevcu. 

 
Održan 4. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika 

U prostorijama Društvenog domu u Molvama, 11. veljače, održan je četvrti Kolegij 
gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije. 
Unatoč lošim vremenskim uvjetima Kolegiju se odazvala većina predstavnika gradova i 



općina. Na početku sastanka prisutne su pozdravili župan Darko Koren i načelnik Općine 
Molve Stjepan Fosić kao domaćin. 

Prva tema Kolegija bilo je brendiranje Koprivničko-križevačke županije, za što su 
uvodnu prezentaciju održali predstavnici tvrtke Skin 29 i konzultantske tvrtke Sinergie. 
Župan Koren je naglasio da Koprivničko-križevačka što prije treba krenuti s aktivnostima 
na prezentiranju vlastitog identiteta, jer to je dugotrajan proces. Također je ukazao na 
potrebu da se osmisli model rada koji bi doprinio da u budućnosti budemo 
prepoznatljiviji i poželjniji za buduće investitore i turiste. 

Kolegij načelnika i gradonačelnika raspravljao je i o izradi planova gospodarenja 
otpadom, o ulozi gradova i općina u primjeni Zakona o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma, a završna tema Kolegija bila je provedba programa 
pomoći u kući starijim osobama u 2010. godini.   

Delegacija Koprivničko-križevačke županije u službenom posjetu Vukovarsko-srijemskoj 
županiji  

 
Delegacija Koprivničko križevačke županije predvođena zamjenikom župana 

Darkom Sobotom 1. ožujka posjetila je Vukovarsko - srijemsku županiju. Nakon dolaska 
u Županiju delegaciju su primili župan Vukovarsko srijemske županije Božo Galić i 
zamjenik župana Željko Cirba. Potom je održan radni sastanak s temom: Model 
organizacije Vinskog klastera Srijem i način kandidiranja projekata u vinarstvu putem 
Ureda za međunarodnu suradnju. Nakon toga posjećena je Općina Lovas, gdje je 
delegaciju primio općinski načelnik Stjepan Milas. Tom je prilikom obavljen obilazak 
gradilišta akumulacije "Opatovac", koje će služiti za navodnjavanje 700 hektara 
poljoprivrednog zemljišta, a obilazak Vukovarsko-srijemske županije završen je 
posjetom Grada Iloka. 

 
Održan 5. Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Županije 

 
Peti Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-

križevačke županije održan je u ponedjeljak, 26. travnja 2010. godine, u prostorijama 
Doma hrvatskih branitelja u Kalniku. Preko 50 načelnika, gradonačelnika, županijskih 
pročelnika, ravnatelja županijskih ustanova i predstavnika udruga raspravljalo je o 
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, projektu Piškornica, potrebama osoba s 
invaliditetom, plaćama u lokalnoj samoupravi i radu gerontodomaćica. Uzvanike je na 
početku pozdravio načelnik općine Kalnik Božidar Kovačić, a kolegij je otvorio župan 
Koprivničko-križevačke županije Darko Koren.  

Obzirom da su župani zaduženi da organiziraju tematske sastanke o raspolaganju 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspravljalo se i o obavezama koje imaju 
same općine. Zamjenik župana Darko Sobota izvijestio je kako je suglasnost na Programe 
raspolaganja zemljištem dobilo 95% dostavljenih programa s našeg područja.  

Tajnik Županijske skupštine Zdravko Lovreković objasnio je detalje Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi te naglasio kako masa bruto plaća ne smije 
prelaziti 20% ukupnih prihoda jedinica lokalne ili područne samouprave. Župan Darko 



Koren je rekao kako očekuje puno jasnije analize provedbe ovog zakona jer smatra kako 
samo točan kriterij ovlasti i zaduženja samouprave sa sistematizacijom svih poslova 
može donijeti veće uštede.  

 
Župan Koren sudjelovao na  sjednici Hrvatske zajednice županija 

 
U Zagrebu je u četvrtak 29. travnja održana 12. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske 

zajednice županija na kojoj je sudjelovao i župan Koprivničko-križevačke županije Darko 
Koren.  

U tematskom dijelu sjednice županima i drugim izaslanicima županija je 
prezentiran nacrt uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, prijedlog projektnog zadatka „Analitičke podloge za učinkovitu 
decentralizaciju u Hrvatskoj“ i prikaz rada županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća. U 
radnom dijelu sjednice predsjednik Zajednice Božo Galić izvijestio je nazočne o 
aktualnostima u radu.  

 
Predstavnici Županije posjetili Općinu Virje 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, sa zamjenikom Darkom 

Sobotom i najbližim suradnicima, u četvrtak, 27. svibnja, posjetio je Općinu Virje. Radni 
sastanak s načelnikom Virja Mirkom Perokom i djelatnicima Općine održan je u 
prostorima općinske vijećnice. Uz prezentaciju projekata koji su trenutno aktualni, 
načelnik je naglasio kako su opskrba pitkom vodom i renoviranje komunalne 
infrastrukture prioritet u slijedećih godinu dana.  

Župan Darko Koren zaključio je kako se radi o jednoj od financijski stabilnijih 
općina koja i sama pronalazi načine razvoja prioritetnih programa. Pohvalio je i 
uspješnost OŠ Prof. F. Viktora Šignjara koja po rezultatima i uspjesima može stati uz bok 
identičnim europskim obrazovnim ustanovama.  

U drugom dijelu posjete Općini Virje župan je posjetio Narodnu knjižnicu Virje, 
Dječji vrtić „Zrno“, Zavičajni muzej, te uspješne virovske tvrtke „Matvej–klesarstvo“ i 
„Gratit“ d.o.o.  

 
Načelnici i gradonačelnici o turizmu 

 
Radi usklađivanja sustava Turističkih zajednica na području Županije s novim 

Zakonom o turističkim zajednicama u petak, 28. svibnja, održan je sastanak svih 
gradonačelnika i načelnika općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Zamjenik 
župana Darko Sobota je pojasnio kako je do sada takvo usklađivanje provela jedino 
Koprivnica, a kako se radi o iznimno važnim odredbama dužni su to učiniti i svi ostali.  

Direktor županijske Turističke zajednice Zdravko Mihevc govorio je o detaljima 
usklađivanja, te izdvojio kako je upravo osnivanje općinskih i područnih turističkih 
zajednica put ka jačanju regionalnih inicijativa u turizmu. U zajedničkoj raspravi donesen 
je zaključak kako bi konačni plan ustroja novih zajednica na području Županije trebalo 
završiti za 45 dana. To vrijeme je dovoljno da se u lokalnim sredinama donese odluka o 
načinu funkcioniranja takvih turističkih zajednica.  

 



Pregled sudjelovanja na proslavama dana općina, gradova i županija 
 

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća održanom u petak, 23. travnja 2010. godine, 
obilježen je Dan grada Đurđevca i blagdana sv. Jurja. Uz brojne goste iz političkog i 
kulturnog života sjednici su bili nazočni saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice 
Zvonimir Mršić, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zamjenik župana 
Darko Sobota i gradonačelnik Križevaca Branko Hrg.  

U petak, 23. travnja 2010. godine, svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen 
je Dan Općine Sokolovac. Uz brojne mještane i uzvanike, svečanosti su prisustvovali i 
saborski zastupnik Stjepan Milinković, predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije Damir Felak i zamjenik župana Darko Sobota.  

Brojnim kulturnim, sportskim i umjetničkim događanjima 24. travnja obilježen je 
Dan Grada Križevaca. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prisustvovali su sljedeći 
visoki gosti: potpredsjednik Vlade Božidar Pankretić, saborski zastupnici Marijana Petir i 
Stjepan Milinković, te župan Darko Koren.    

Centralna proslava Dana Općine Rasinja održana je u ponedjeljak, 3. svibnja 
2010. godine, uz prisutnost brojnih gostiju i samih mještana. Započela je svečanom 
sjednicom Općinskog vijeća, kojoj je ispred Koprivničko-križevačke županije 
prisustvovao zamjenik župana Darko Sobota.  

Bjelovarsko-bilogorska županija obilježila je svoj dan u utorak, 8. lipnja, a 
svečanoj sjednici Županijske skupštine prisustvovao je zamjenik župana Ivan Pal.  

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća, te sportskim i kulturnim programom, u 
petak, 11. lipnja, obilježen je Dan Općine Kloštar Podravski. Proslavi su se pridružili 
župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota, 
te brojni gosti i uzvanici.  

U subotu, 12. lipnja, svečanom sjednicom Općinskog vijeća, te izložbom stoke i 
Bambino kupom, u Goli je proslavljen Dan Općine. Svečana sjednica je održana na 
imanju obitelji Ciglar u Ješkovu, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik 
župana Darko Sobota.  

Dan Općine Koprivnički Ivanec brojnim događanjima obilježen je u srijedu 23. 
lipnja. Nakon svečane sjednice Općinskog vijeća proslava je nastavljena paljenjem 
krijesa i umjetničkim programom. Uz brojne goste proslavi Dana Općine u 
Koprivničkom Ivancu bili su nazočni i župan Koprivničko-križevačke županije Darko 
Koren, te njegovi zamjenici Ivan Pal i Darko Sobota.  

Dan Općine Peteranec obilježen je u nedjelju, 27. lipnja, uz prisutnost brojnih 
dužnosnika, gostiju i mještana. Sveta misa održana je u crkvi Svetog Petra i Pavla te je 
nakon nje održana i svečana sjednica Općinskog vijeća. Proslavi je bio prisutan i 
zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal koji se pridružio čestitkama 
na dosadašnjem uspješnom radu Općine.  
 

 
2.8. Ostale protokolarne aktivnosti 

Župan Koren primio dobitnice ''Nagrade Ivan Filipović'' 



Dana 11. siječnja 2010. u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je 
svečani prijem za ravnateljicu Dječjeg vrtića ''Vrapčić'' Drnje Snježanu Tišljarić i 
ravnateljicu OŠ Franje Viktora Šignjara Virje Maricu Cik Adaković. Spomenute 
ravnateljice prošlogodišnje su dobitnice godišnje državne ''Nagrade Ivan Filipović'', koja 
se dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja u prosvjetno-pedagoškom radu. Nagrađene 
prosvjetne djelatnice primili su župan Darko Koren i zamjenik župana za društvene 
djelatnosti Ivan Pal, te njihovi suradnici. Zamjenik župana Pal istaknuo je kako je ova 
nagrada najznačajnije priznanje koju prosvjetni djelatnik može dobiti i s pravom se može 
nazvati ''prosvjetarskim oskarom''. Župan Koren nagradu je označio kao uspjeh sustava i 
lokalnih zajednica na kojima nagrađene prosvjetne djelatnice rade. Kazao je kako je 
nagrada  došla u ruke djelatnicama čije su ustanove ogledan primjer kako škole i vrtići 
trebaju funkcionirati.  

Župan održao prijem za predstavnike medija 
 

U ponedjeljak, 18. siječnja, u restoranu „Zlatan“ u Koprivnici, župan Darko Koren i 
zamjenici župana, Ivan Pal i Darko Sobota, održali su tradicionalni prijem za predstavnike medija 
s područja Koprivničko-križevačke županije. 

Tom prigodom župan Darko Koren zahvalio se novinarima na korektnom izvještavanju i 
vrlo dobroj suradnji u informiranju javnosti o radu Županije. Župan je pritom spomenuo da se 
ukidanjem Županijskog poglavarstva javila potreba za novim načinom izvještavanja medija, pa je 
stoga formirana Služba ureda župana unutar koje se brine o tome. U ime nazočnih novinara 
prisutnima se obratio gospodin Željko Krušelj, koji je suradnju medija i Županije ocijenio vrlo 
dobrom. Pohvalio je župana što Županija ima ujednačen kriterij pružanja informacija prema svim 
redakcijama, bez preferiranja pojedinih medijskih kuća. 

 
Župan održao prijam za svećenstvo s područja Koprivničko-križevačke županije 

 
U četvrtak, 21. siječnja, u motelu ''Crna gora'' u Koprivnici, župan Darko Koren i njegovi 

zamjenici Ivan Pal i Darko Sobota održali su tradicionalni prijam za predstavnike svećenstva s 
područja Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali predstavnici klera većine 
katoličkih župa s područja Županije, kao i predstavnici redovnika grkokatoličke, evangelističko-
luteranske i adventističke konfesije.  

  Prijam je bio prilika za razgovor o dosadašnjoj i budućoj suradnji, koju je župan ocijenio 
izuzetno uspješnom. Također se osvrnuo na složene društvene okolnosti vremena u kojem 
živimo, što prosječnom čovjeku današnjice nosi stalna iskušenja i izazove. Župan je stoga 
pastoralni rad svećenika ocijenio vrlo odgovornim i značajnim.  

Svećenici su se složili kako je njihova suradnja s Županijom bila na zavidnoj razini, te su 
izrazili uvjerenje da će se takav trend nastaviti i u 2010. godini. Posebno je pohvaljena spremnost 
Županije da financira obnovu sakralnih objekata, te dobar odaziv županijskih dužnosnika na 
većinu manifestacija koje se organiziraju u župama.  

 
Prijam za djelatnike Županijskog centra 112 

Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za žurne službe 112, 
11. veljače, župan Darko Koren održao je u prostorijama Županije prijam za djelatnike 
Županijskog centra 112 Koprivnica. Prijmu su ispred Županije također prisustvovali 



zamjenik župana Ivan Pal, pročelnik Službe ureda župana Vladimir Šadek i referent za 
poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin. Župan se tom prilikom zahvalio djelatnicima 
Županijskog centra 112 na primjerenoj suradnji i poželio im dobar rad u narednom 
razdoblju.  

Pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Ivan Skec kazao je da je suradnja 
između Županijskog centra 112 i Županije kao institucije neupitna, te je pozvao župana u 
posjet radnom prostoru pozivnog centra.  

 
Župan Koren otvorio izložbu ''Tourphoto'' 

 
U srijedu, 24. veljače, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije u 

hotelu Podravina u Koprivnici organizirala je promociju Kalendara događanja u 2010. 
godini i otvorenje izložbe ''Tourphoto''.  

Županijski kalendar događanja za ovu godinu, koji je izdan u dvojezičnoj brošuri od 
24 strane, prezentirao je direktor Turističke zajednice Zdravko Mihevc. U brošuri su 
posebno izdvojene najveće županijske manifestacije, te najeksponiraniji projekti 
županijske Turističke zajednice. Ostale manifestacije u kalendaru su pobrojane po 
datumima događanja. 

Izložbu međunarodne turističke fotografije kontinentalne Hrvatske ''Tourphoto 
2009.'' predstavili su predsjednik županijske Turističke zajednice Vladimir Šadek i župan 
Darko Koren, koji je službeno i otvorio izložbu. Župan Koren se osvrnuo na važnost 
turizma u hrvatskom gospodarstvu, te istaknuo nastojanja Županije da kontinentalni 
turizam na njenom prostru postane važna privredna grana.  

 
Održana svečana sjednica povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite 

 
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Civilne zaštite i Dana zaštite i 

spašavanja Koprivničko-križevačke županije, 1. ožujka je u prostorijama Županije 
održana svečana sjednica Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije. 

Prisutnima se tom prilikom obratio župan Darko Koren. Naglasio je da sustav 
žurnih službi odlično funkcionira, a to je u doba stalnih ekoloških akcidenata i katastrofa 
izuzetno važno. Čestitkama se pridružio i zamjenik župana Ivan Pal koji je kao načelnik 
županijskog Stožera zaštite i spašavanja dobro upoznat s radom ovih službi.  

 
Župan otvorio izložbu pisanica 

 
Na reprezentativnom prostoru koprivničkog Zrinskog trga u četvrtak, 4.ožujka 

2010., otvorena je izložba „Radost Uskrsa – Pisanice od srca“. U ime organizatora 
izložbu je otvorio župan Darko Koren. Rekao je da je ovaj kulturni iskorak samo još 
jedan od pokazatelja bogatstva Podravine i Prigorja. Oslikanih 12 pisanica u maniri 
svjetski poznate hlebinske škole postaju prepoznatljiv brend i puno šire od Europskih 
okvira.  

Uz Županiju, u organizaciji ovog reprezentativnog događaja sudjelovali su 
županijska Turistička zajednica i Grad Koprivnica. Uz župana, otvorenju izložbe 
prisustvovali su njegovi zamjenici Ivan Pal i Darko Sobota, direktor Ureda TZ Županije 
Zdravko Mihevc, te zamjenica gradonačelnika Koprivnice Vesna Želježnjak.  



 
Medijima predstavljen rad Službe ureda župana i odnosa s javnošću 

 
U ponedjeljak, 8.ožujka, u prostorijama Županije u Koprivnici župan Darko Koren i 

njegovi suradnici održali su prijam za predstavnike medija. Tom prilikom je, u cilju što 
bolje komunikacije s medijima, predstavljen način funkcioniranja Službe ureda župana u 
kojem, uz pročelnika Vladimira Šadeka i stručne suradnice za protokol Tamare 
Kopričanec, od 1. ožujka radi i stručna suradnica za odnose s javnošću Melita Pavlek.  

Župan Darko Koren je rekao da nema informacije o radu Županije do koje se ne 
može doći, te da je uz njega odgovorna osoba za davanje informacija pročelnik Vladimir 
Šadek. Melita Pavlek je zadužena za organizaciju konferencija za novinare, svakodnevnu 
komunikaciju s medijima i ostale poslove vezane uz stručnu i internu javnost. Dodao je 
da Županija planira, ovisno o tehničkim i financijskim mogućnostima, tiskati i svoj list, 
koji bi bio presjek polugodišnjih događanja. 

 
Župan Koren i zamjenik župana Pal primili predstavnike kvartovskih policajaca 

 
U petak, 19. ožujka, župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal u Županiji su 

se sastali s predstavnicima kontakt policajaca Zoranom Zlatarom i Damirom Šimunićem.  
Suočeni s globalnim porastom maloljetničkog i međuvršnjačkog nasilja razgovarali 

su o stanju sigurnosti s naglaskom na ponašanje osnovnoškolaca i srednjoškolaca na 
području Koprivnice. Župan Darko Koren zahvalio im je na brizi i aktivnostima koje 
provode obzirom da je sigurnost zajednice najvažnija za uspješno funkcioniranje civilnog 
društva.  

 
Biskupsko ređenje 

 
Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i zamjenik župana Darko 

Sobota prisustvovali su biskupskom ređenju mons. Vjekoslava Huzjaka, koje se održalo u 
subotu, 20. ožujka, na trgu ispred katedrale sv. Terezije Avilske u Bjelovaru.  

Euharistijsko slavlje ređenja i preuzimanje biskupske službe vodio je zagrebački 
nadbiskup i metropolit kardinal Josip Bozanić. Slavlje ređenja pratilo je više od pet tisuća 
vjernika, uz crkvene velikodostojnike i visoke predstavnike Vlade Republike Hrvatske.  

 
Proglašenje najboljih sportaša Koprivničko-križevačke županije 

 
U organizaciji Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije u hotelu 

„Podravina“ u četvrtak, 25. ožujka, održano je proglašenje najboljih sportašica, sportaša i 
sportskih klubova Koprivničko-križevačke županije. Nakon uvodne riječi predsjednika 
Zajednice Stanislava Lovkovića, sportaše i goste pozdravio je župan Darko Koren.   

Sportska i profesionalna javnost odlučila je da je najbolji sportaš s invaliditetom u 
2009. Damir Pravdić, dok je najbolji sportski klub osoba s invaliditetom Športska udruga 
tjelesnih invalida Đurđevac. Najperspektivnija sportašica je rukometašica Lea Vukojević, 
a najperspektivniji sportaš hrvač Luka Mihalec. Najuspješnijom sportašicom u 2009. 
proglašena je Andrea Penezić iz RK Podravka Vegeta, a najuspješniji sportaš Sandro 
Frankol dolazi iz Hrvačkog športskog kluba Podravka. Rukometni klub Podravka je 



najbolji ženski sportski klub, dok je u kategoriji muškaraca taj naslov izborio Nogometni 
klub Slaven Belupo.  

 
„Pisanica od srca“ postavljena u središtu Koprivnice 

 
Povodom uskrsnih blagdana u subotu, 27. ožujka, na Zrinskom trgu u Koprivnici 

postavljena je „Pisanica od srca“. Budući da je koprivnička pisanica zajednički projekt 
Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice, uoči njenog postavljanja 
građanima su se obratili gradonačelnik Zvonimir Mršić i župan Darko Koren. Župan 
Koren se zahvalio svima koji su sudjelovali u projektu „Pisanica od srca“, koji Županija i 
njena Turistička zajednica uspješno provode.  

Župan Darko Koren je nakon kulturno-umjetničkog programa, zajedno sa svojim 
zamjenicima Ivanom Palom i Darkom Sobotom, posjetio štand Kluba žena s bolestima 
dojke „Nada“. Time je i simbolički dao potporu radu ove važne udruge koja je prodajom 
narcisa već tradicionalno željela ukazati na potrebu sustavne brige o oboljelima od 
zloćudnih bolesti.  

Neposredno prije otkrivanja pisanice na centralnom koprivničkom trgu okupljenima 
su se u sklopu otvaranja manifestacije „Ribolovci svome gradu“ obratili gradonačelnik 
Koprivnice Zvonimir Mršić i župan Darko Koren.        

 
Potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friščić i župan Darko Koren primili u posjet 

predstavnicu Udruge Hrvata iz Salzburga 
 

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friščić i župan Koprivničko-križevačke 
županije Darko Koren primili su u petak, 2.travnja, u prostorijama Županije predstavnicu 
Udruge Hrvata iz Salzburga Marijanu Premec, porijeklom iz Križevaca. 

 Marijana Premec je referent zadužen za očuvanje hrvatske baštine i 
međunacionalnu suradnju pri udruzi „Hrvatski san“ u Salzburgu u kojem trenutno živi. 
Obzirom da je dugo godina u inozemstvu uočila je kako je sjeverni dio Hrvatske manje 
zastupljen u svojim kulturnim i regionalnim prezentacijama na području Austrije. Zato je 
pokrenula inicijativu za jačanje povezanosti između svoje domovine i austrijskih 
iseljeničkih klubova i udruga.  

 
Županiju posjetili predsjednik Josipović i sedam veleposlanika 

 
U jutarnjim satima u utorak, 6. travnja, na Zrinskom trgu u Koprivnici župan 

Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa zamjenicima Ivanom Palom i Darkom 
Sobotom te gradonačelnikom Koprivnice Zvonimirom Mršićem dočekao je predsjednika 
RH dr. Ivu Josipovića. Nakon toga gosti i domaćini su se uputili u dvoranu za sastanke 
Grada Koprivnica na prezentaciju programa obrazovanja. 

Kasnije tog dana župan Darko Koren primio je u posjet veleposlanike sedam 
zemalja. Ovu važnu delegaciju gostiju činili su veleposlanik Albanije Pellumb Qazimi, 
veleposlanik Irana Mohsen Sharif Khodaei, veleposlanik Mađarske Peter Imre Gyorkos, 
veleposlanik Makedonije Dančo Markovski, veleposlanik Poljske Wieslav Tarka, 
veleposlanik Ruske Federacije Robert Markaryan i veleposlanik Slovačke Roman Supek. 



Župan Darko Koren je pozdravio goste te im zaželio da se ugodno osjećaju u 
Koprivničko-križevačkoj županiji.  

Nakon izmjene poklona veleposlanici su se zajedno sa Županom pridružili 
protokolu predsjednika RH Ive Josipovića, te su zajedno s njim obišli tvornicu dječje 
hrane Lino. Nakon toga predviđen je obilazak proizvodnih pogona tvrtke RASCO u 
Kalinovcu i sadnja drveća u poznatom Vrtu prijateljstva.  

 
Svečana sjednica povodom obilježavanja Dana Koprivničko-križevačke županije 

 
Velik broj uzvanika i gostiju okupio se 9. travnja u dvorani „Domoljub“ u 

Koprivnici na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom obilježavanja Dana 
Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su, između ostalih, prisustvovali 
potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friščić, potpredsjednik Vlade Božidar Pankretić, 
saborski zastupnici Zvonimir Mršić i Stjepan Milinković, generalni direktor Hrvatskih 
voda Jadranko Husarić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, župan Virovitičko-
podravske županije Tomislav Tolušić, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Miroslav 
Čačija i mnogi drugi. 

Na početku sjednice prisutne je pozdravio predsjednik Županijske skupštine Damir 
Felak, koji se u govoru prisjetio osnivanja općina i županija prije 17 godina i zaključio 
kako je takav teritorijalni ustroj opravdao očekivanja. Župan Darko Koren u svom se 
izlaganju osvrnuo na djelovanje Županije u proteklih godinu dana. Kazao je kako su 
proteklo razdoblje obilježili lokalni izbori i suočavanje s recesijom, koja je ostavila 
posljedice na gospodarstvo. Međutim kako je temelj županijskog gospodarstva u 
sektorima koji su bili nešto manje izloženi krizi, izrazio je uvjerenje da će se 
gospodarstvo ove regije održati. Najavio je nastavak investicija u kapitalne objekte u 
školstvu, čime će se održati kontinuitet ulaganja. 
Kao gosti na sjednici prisutnima su se obratili gradonačelnik Đurđevca Slavko Gračan, 
župan Stjepan Kožić, potpredsjednik Vlade Božidar Pankretić i potpredsjednik Hrvatskog 
sabora Josip Friščić.  
 

U Koprivnici održana „Tradicija naših starih“ 
 

Povodom Dana Koprivničko-križevačke županije u subotu, 10. travnja, je na 
Zrinskom trgu u Koprivnici prvi put održana manifestacija „Tradicija naših starih“. 
Zamišljena kao cjelovito predstavljanje tradicijskih obrta, suvenira, gastronomije, 
umjetnosti, ali i glazbe i plesa, manifestacija je privukla brojne posjetitelje.   

Posjetiteljima se na otvorenju manifestacije obratio gradonačelnik Koprivnice 
Zvonimir Mršić, a događaj je svečano otvorio župan Darko Koren. Uz izniman glazbeno-
plesni program gosti su, zahvaljujući brojnim udrugama i proizvođačima vina, meda i 
soka, mogli degustirati neke od najboljih tradicionalnih delicija Podravine i Prigorja. 
Najmlađi su uz Josipa Cugovčana izrađivali uskršnje pisanice, a interes građana za 
spomenute prezentacije bio je takav da su svi izlagači nakon završetka najavili svoj 
dolazak i slijedeće godine.  

 
Župan Darko Koren uručio nagrade najboljim fotografima „Pisanice od srca“ 

 



U organizaciji Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 15. 
travnja, u prostorijama Županije uručene su nagrade najboljim fotografima „Pisanice od 
srca“ za vrijeme izložbe u Koprivnici tijekom ožujka 2010.  

Prije svečanog uručenja prezentirana su dva kraća filma stranih produkcija (Italija, 
Kina) o „Pisanici od srca“. U prvom filmu koji je snimljen u Milanu prolaznici iz brojnih 
zemalja svijeta govore svoje mišljenje o pisanici, a u drugom filmu je prikazan proces 
izrade ''naivnog jajeta''. 

Nakon toga župan Darko Koren se zahvalio novinarima i tvrtki Podravka na 
medijskoj potpori i tehničkoj podršci u projektu, te je govorio o značaju pisanice za naš 
kraj.  

 
Župan Darko Koren sa suradnicima primio vatrogasce 

 
Povodom Dana svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, župan Darko Koren je u 

petak 7. svibnja u prostorijama Županije organizirao prijam za predstavnike Vatrogasne 
zajednice Koprivničko-križevačke županije i javnih vatrogasnih postrojbi.  

U obraćanju vatrogascima župan je naglasio kako je profesionalno i dobrovoljno 
vatrogastvo jednako važno, a Koprivničko-križevačka županija s 9.000 članova 
vatrogasnih društava i postrojbi nalazi se u samom hrvatskom vrhu organiziranog 
vatrogastva. - „Činjenica je da glede onog što ulažemo u postrojbe i društva uvijek 
možemo više, ali ono što dobijemo zauzvrat u smislu dobrobiti za zajednicu ne možemo 
kvantificirati. Zato mi je drago što ste me pozvali da sudjelujem i na hodočašću u Mariji 
Bistrici koje će se u nedjelju 9. svibnja 2010. godine organizirati za vatrogasce.“ - rekao 
je Darko Koren.  

 
Župan Darko Koren na hodočašću vatrogasaca u Mariji Bistrici 

 
U nedjelju, 10. svibnja, održano je 11. hodočašće vatrogasaca u Mariju Bistricu. 

Među tisućama hodočasnika iz cijele Hrvatske, prisutan je bio i velik broj vatrogasaca iz 
Koprivničko-križevačke županije, čija je Vatrogasna zajednica bila suorganizator 
ovogodišnjeg hodočašća. Svetoj misi prethodio je svečani mimohod, nakon kojeg su 
uslijedili pozdravni govori predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanadera, 
krapinsko-zagorskog župana Sinišu Hajdaša Dončića i koprivničko-križevačkog župana 
Darka Korena. 

„Hrvatska vatrogasna zajednica sa tisućama svojih vatrogasaca organiziranih u 
dobrovoljna vatrogasna društva i javne postrojbe predstavlja iznimnu snagu, koja nam 
svima jamči sigurnost, ne samo u obrani od požara već i u ostalim intervencijama. 
Vatrogasci su primjer mnogima. - kazao je župan Koren u svom govoru. 

 
Državni tajnik za infrastrukturu posjetio Županiju 

 
U srijedu, 19. svibnja, Koprivničko-križevačku županiju posjetio je državni tajnik u 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zadužen za infrastrukturu, Tomislav Mihotić. 
Državnog tajnika su u prostorijama Županije primili župan Darko Koren i zamjenik 
župana Darko Sobota, te njihovi suradnici. Tom prigodom održan je radni sastanak na 



kojem se razgovaralo o državnim infrastrukturnim projektima u prometu koji su vezani 
uz prostor Koprivničko-križevačke županije, kao i o lokalnoj cestovnoj problematici. 

Župan Koren uvodno je državnog tajnika upoznao sa stavovima podravsko-
prigorske javnosti o važnosti nastavka izgradnje autoceste A12 i modernizacije 
željezničke pruge od mađarske granice do Zagreba. Također se osvrnuo i na 
problematiku financiranja županijskih upravu za ceste, čiji redovni prihodi ne 
udovoljavaju potrebama za gradnjom i saniranjem prometnica. 

Državni tajnik Mihotić kazao je da je autocesta A12 jedan od četiri prioritetne 
investicije Vlade RH u cestogradnji, te da su u tijeku predradnje za intenzivnije izvođenje 
radova, što se može očekivati u jesen 2010. kad će građevinska operativa masovnije izaći 
na teren. Osvrnuvši se na gradnju nizinske pruge mađarska granica – Rijeka, kazao je da 
je ona prioritet ne samo hrvatske Vlade već potreba mnogih zemalja srednje Europe i 
svijeta.  

 
UPECAJ ME …. ako možeš po drugi put 

 
Konferencijom za novinare održanom u utorak, 25. svibnja, u hotelu Podravina u 

Koprivnici obilježen je početak nagradne igre „UPECAJ ME… ako možeš“.  
Na početku predstavljanja projekta prisutne je pozdravio zamjenik župana 

Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. Objasnio je kako je odličan odaziv prve 
ovakve igre potaknuo sve organizatore da ove godine u provođenje uključe lokalnu 
samoupravu i poduzetnike. Direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke 
županije Zdravko Mihevc istaknuo je kako se obično promovira samo neka određena 
destinacija, a „UPECAJ ME“ promovira i sport i ruralni turizam i gastronomsko obilje 
ove regije.  
 

Župan i gradonačelnik složili se u odabiru svog vina 
 

Dan nakon otvorenja laboratorija za analizu uzoraka vina u Koprivnici, u subotu 
(29. svibnja) je u Domu kulture u Starigradu otvorena 8. Međunarodna izložba vina 
Koprivničko-križevačke županije.  

Za izložbu je prijavljeno 208 uzoraka, od čega 203 uzorka vina, tri uzorka voćnih 
rakija, te jedan liker i jedan pjenušac. Sukladno odluci stručnog povjerenstva veliku 
zlatnu diplomu dobio je jedan uzorak, a čak 43 vina proglašena su zlatnim vinima. 
Spomenuta vina degustirana su i predstavljena na večeri zlatnih vina koja se u nedjelju, 
30. svibnja, održala u koprivničkom hotelu Podravina. Tom prilikom, osim što je 
proglašeno gradonačelnikovo i županovo vino, župan Darko Koren službeno je otvorio 
„Koprivničku vinsku cestu“. Zanimljivo je da su se župan Darko Koren i gradonačelnik 
Koprivnice Zvonimir Mršić složili kako će graševina poznatog vinara Marijana Grudića 
biti njihovo vino za 2010.   

 
Učenici iz Općine Virje posjetili Županiju 

 
U sklopu upoznavanja sa zavičajem, u srijedu 2. lipnja, oko 40 učenika područnih 

škola Hampovica, Miholjanec i Šemovci Osnovne škole „Franjo Viktor Šignjar“ Virje 



posjetilo je radne prostorije Koprivničko-križevačke županije. Svima je to bilo prvo 
upoznavanje s ovom institucijom pa su imali bezbroj pitanja i komentara.  

S učenicima su se u ugodnom razgovoru družili župan Darko Koren i zamjenik 
župana Ivan Pal. Nakon turističkog filma kojeg su pogledali nastavili su svoje putovanje 
prema Legradu, Hlebinama i Đurđevcu.  

 
Šarani pušteni u jezero Rasinja 

 
U turističko-promotivni projekt „UPECAJ ME… ako možeš“ ove su se godine, uz 

Koprivničko-križevačku županiju i županijsku Turističku zajednicu, također uključili i 
Općina Rasinja, te tvrtke DEM TRADE d.o.o. i Bat d.o.o.  

Župan Darko Koren sa suradnicima prisustvovao je u srijedu, 2. lipnja, puštanju 
četiri markirana šarana u jezero Rasinja. Time je započela nagradna igra koja će trajati 
godinu dana i čiji je ukupni nagradni fond 20.000,00 kn.  

 
Zamjenik župana Ivan Pal obišao nevremenom poharane Hlebine 

 
Obzirom da je Koprivničko-križevačku županiju zahvatilo snažno nevrijeme 

zamjenik župana Ivan Pal i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i 
šport Mladen Antolić 17. lipnja obišli su Općinu Hlebine, koja je najviše stradala. 

Uz brojne oštećene privatne objekte, štetu je pretrpjela i zgrada Područne škole u 
Hlebinama. U školi je raskriveno krovište, poplavljen je cijeli prostor škole, kao i 
pripadajući stanovi. U dogovoru s resornim Upravnim odjelom Županije ravnatelj 
matične Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje Mijo Petrić organizirao je primarno 
saniranje zgrade.  
 

Polaganjem vijenaca obilježen Dan antifašističke borbe 
 

Delegacije Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Saveza 
antifašističkih boraca tradicionalno su, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen 
svih žrtava, obilježile Dan antifašističke borbe, 22. lipnja. Vijenci su postavljeni u 
Koprivnici na sljedećim lokacijama: Spomen području Danica, kod Centralnog križa i 
zajedničke grobnice sudionika NOB-a na gradskom groblju, te na Židovskom i 
Pravoslavnom groblju.  

Uz zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije Ivana Pala u delegaciji 
Županije bili su članovi Županijske skupštine Marinko Bagarić i Željko Došen.  
 

Svečani prijam za članove KUD-a Molve 
 

Kulturno-umjetničko društvo Molve krajem svibnja 2010. osvojio je prvo mjesto na 
9. Europskim susretima folklora u mjestu Sokolow Podlaski u Poljskoj. Potaknut takvim 
velikim uspjehom župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren je u srijedu, 23. 
lipnja, za članove navedenog KUD-a organizirao svečani prijam, te im čestitao na 
postignutom rezultatu. - „Vaš plasman na ovom Europskom susretu nije samo umjetnički 
uspjeh već i velika promocija Koprivničko-križevačke županije. Ponosni smo na to i 
svakako ćemo vas podržati u radu kako bi bili još uspješniji.“ - rekao je Darko Koren. 



Predsjednica KUD-a Molve Mirela Paša objasnila je na koji način su članovi 
pripremali nastup, a obzirom da su za prikaz izabrali „Molvarske svate“ prevagu u 
ocjenama dobili su zbog autentičnosti i izvornosti nošnji i prikaza.  
 

Kava s novinarima 
 

Nakon prijma za članove KUD-a Molve, 23. lipnja, u prostorijama Koprivničko-
križevačke županije organizirana je „kava s novinarima“. Cilj ovakvih neformalnih 
mjesečnih susreta župana Darka Korena, te njegovih najbližih suradnika, i predstavnika 
medija je razgovor o aktualnostima i poboljšanje komunikacije s medijima.  

Novinare je zanimalo koliko je do sada sredstava uloženo u vodoopskrbu te na koji 
način će biti sanirane štete od poplava i obilnih kiša. Razgovaralo se i o padu broja 
nezaposlenih u Županiji, te jačanju gospodarske aktivnosti u pojedinim sektorima, što 
zasigurno nagovještava i oporavak gospodarstva.  

 
Delegacija Županije polaganjem vijenca obilježila Dan državnosti 

 
Povodom Dana državnosti delegacija Koprivničko-križevačke županije je u 

četvrtak, 24. lipnja, predvođena županom Darkom Korenom, kod Centralnog križa na 
gradskom groblju u Koprivnici postavila vijenac i zapalila svijeću u spomen poginulima 
za domovinu.  

Uz predstavnike Županije vijence su postavili i predstavnici udruga proizašlih iz 
domovinskog rata, kao i predstavnici Grada Koprivnice.  

 
Župan Koren prisustvovao sjednici predsjedništva Matice umirovljenika Hrvatske 

 
U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 28. lipnja, svoju je 

konstituirajuću sjednicu predsjedništva održala Matica umirovljenika Hrvatske. Na 
samom početku prisutne izaslanike iz pet regionalnih organizacija pozdravio je župan 
Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, te se članovima Matice zahvalio na 
dosadašnjoj odličnoj suradnji sa Županijom.  

Za predsjednika Matice umirovljenika u svibnju je izabran Josip Vincek, član 
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, koji će tu funkciju obnašati 
slijedeće četiri godine. Uz njega predsjedništvo čini i pet predstavnika regionalnih 
organizacija, te zamjenik predsjednika.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. FUNKCIONIRANJE IZVRŠNE VLASTI KROZ DJELOVANJE  
UPRAVNIH ODJELA I SLUŽBI 

 
 

3.1. Poslovi protokola i odnosa s javnošću 
 

Cilj rada 

Osnovni cilj svih organiziranih aktivnosti koje se provode u sklopu odnosa s 
javnošću su profiliranje uprave kao transparentne, dostupne i odgovorne u odnosu na 
same građane.  

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 javnosti svog djelovanje. 
Unutar Službe ureda župana vrši se priprema svih poslova povezanih uz redovito 
objavljivane aktualnih informacija i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za informacijama. 
Obzirom da je osnova uspješne komunikacije dvosmjerni proces odnosi s javnošću 
odavno nisu samo odnosi s medijima. Poslovi odnosa s javnošću obuhvaćaju uz odnose s 
medijima, internu javnost, ciljane skupine, profesionalne javnosti, lobiranje te 
organizaciju ili pomoć u organizaciji različitih manifestacija. Svim navedenim 
segmentima ostvaruje se svrha uspješnih odnosa s javnošću, a to je transparentno i javno 
komuniciranje o radu uprave u suvremenom demokratskom okruženju.  
 

Provedba 
 

Kako bi kratkoročni taktični planovi bili uspješni potrebno ja za svaku temu, 
problem ili događaj točno precizirati javnosti do kojih želimo doći. Njih trebamo 
segmentirati na najmanje moguće dijelove kako bi poruke koje upućujemo bile sasvim 
jasne. Svaku od tih ciljanih skupina potrebno je definirati, opisati i točno odrediti čak i 
prema komunikacijskim kanalima kojima možemo doprijeti do njih. To znači da treba 
definirati problem, javnost, poruke, medije, troškove, očekivane rezultate i vrednovanje. 
Zato komunikacijske aktivnosti obuhvaćaju nekoliko segmenata: 

1. Dnevno komuniciranje – priopćenja, izvješća i najave događanja 
2. Konferencije za medije – najjednostavniji oblik direktnog komuniciranja s 

novinarima 
3. Interno komuniciranje – prvenstveno s pročelnicima Upravnih odjela i 

ravnateljima ustanova 
4. Web sadržaji – kao najbrži oblik eksterne komunikacije 
5. Servis fotografija i dodatnih materijala – prosljeđivanje potrebnih fotografija, 

izvješća ili naručenih izjava čelnika 
6. Press cliping – praćenje dnevnog i tjednog tiska, radijskih vijesti, web-a i TV-a 
7. Strateško komuniciranje u kriznim situacijama 
8. Redovite emisije i stalne rubrike – osmišljavanje sinopsisa, prijenos u druge 

medije 
9. Feedback – od novinara i javnosti prema Upravi putem razgovora i anketa 

 



Odnosi s javnošću 
 
Sukladno predviđenim aktivnostima u pola godine u Službi ureda župana (1.1.2010. 

– 30.6.2010.) izrađeno je 231 priopćenje za javnost. Od navedenog broja 141 vijest 
namijenjena je objavljivanju na županijskoj web stranici dok je 90 priopćenja upućeno 
medijskim redakcijama (pozivi, najave, obavijesti).  

U navedenom periodu realizirane su 63 emisije u radijskom mediju te direktna 
uključenja iz Vatikana, Milana i Mostara. Isto tako su postojeće emisije izrađene u novoj 
programskoj shemi te su aktualizirane i opremljene dodatnim prilozima i jinglovima. Uz 
tradicionalna događanja za Dan županije, osmišljena je i uspješno provedena i nova 
manifestacija „Tradicija naših starih“. Web stranica je dinamizirana i opremljena 
audio sadržajima, a u planu je dodatno obogaćeni internetski sadržaj.  

Praćenjem medija te vrednovanjem sukladno komercijalnom prostoru priopćenja, 
najave i pozivi inicirali sadržaj u vrijednosti 150.000,00 kn vezan uz tiskane i 
elektroničke medije. Uz navedeno uspješno je provedeno i prvo stručno anonimno 
anketiranje novinara kako bi se dobila povratna informacija o efektivnosti aktivnosti 
odnosa s javnošću i mogućim pomacima u radu.  

Obavljena su i prva istraživanja tržišta uz medijski projekt pokretanja 
ŽUPANIJSKOG GLASNIKA te dodatnih sadržaja u novim medijima. Spomenuti 
pomak u komuniciranju planira se početkom rujna 2010. jer uz tehničke i tehnološke 
promjene zahtjeva i kadrovsko usavršavanje.  

 
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 31. lipnja u 
Županiji su organizirana 22 protokola, od kojih posebno treba istaknuti prijme 
županijskih dužnosnika za veleposlanike Francuske, Albanije, Slovačke, Poljske, Rusije, 
Irana, Makedonije i Mađarske. Na protokolarne svečanosti većinom su pozivani i mediji, 
te je županijska javnost redovito bila izvještavana o pojedinostima s istih.    
 
 

3.2. Europske integracije 
 

Unutar službe ureda župana vode se poslovi vezani uz međuregionalnu suradnju 
Koprivničko-križevačke županije, te djelatnosti kojima je cilj što kvalitetnije 
približavanje procesima Europske unije. Sukladno tome primarni zadaci županijskih 
poslova vezanih uz europske integracije su: 

• koordinacija aktivnosti vezanih uz EU poslove s nadležnim ministarstvima, 
drugim županijama i institucijama zemalja Europske unije  



• koordinacija aktivnosti oko izrade i provedbe projekata za sufinanciranje iz 
programa  pomoći Europske unije  

 
Koordinacija aktivnosti vezanih uz EU poslove s nadležnim ministarstvima, drugim 

županijama i institucijama zemalja Europske unije 
 
U okviru navedenih aktivnosti valja izdvojiti sljedeće događaje: 
 

• Salzburg (Austrija) - sastanak sa predstavnicima Instituta europskih regija (IRE), 
kao i sastanak sa predsjednikom regionalnog Parlamenta savezne pokrajine 
Salzburg. (19. i 20. veljače) 

• Koprivnica - župan sa suradnicima primio u posjet Veleposlanika Albanije u 
Hrvatskoj Pellumba Quazimija (24. ožujka) 

• Koprivnica - župan sa suradnicima primio u posjet veleposlanike 7 europskih 
zemalja (6. travnja) 

• Mostar (BiH) - župan sa suradnicima prisustvovao međunarodnom gospodarskom 
sajmu (13. travnja) 

• Koprivnica – župan primio veleposlanika Republike Francuske u Hrvatskoj 
Jeromea Pasquiera – (10. svibnja) 

• Barcs (Mađarska) - zamjenici župana Ivan Pal i Darko Sobota prisustvovali 
manifestaciji u okviru međunarodnog projekta Drava-Gastroloby (15. i 16. 
svibnja) 

• Fier (Albanija) - delegacija predvođena županom bila je u službenom posjetu 
regiji Fier (6. - 8. lipnja) 

• Donja Stubica - zamjenik župana Darko Sobota sudjelovao je na skupu 
Regionalne mreže mladih Skupštine europskih regija, koji je održan u 
suorganizaciji Koprivničko-križevačke županije (7. - 9. lipnja) 

• Milano (Italija) – župan sudjelovao na 2. Hrvatsko-talijanskom gospodarskom 
forum, na kojem je predstavljeno gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije 
(10. lipnja) 

• Salzburg (Austrija) - župan sa suradnicima u posjetu sjedištu Instituta europskih 
regija (IRE) (17. lipnja) 

 
Treba također spomenuti da su dužnosnici Županije aktivno sudjelovali i podupirali 
projekt županijske Turističke zajednice „Pisanica od srca“, te prisustvovali protokolima 
prilikom postavljanja pisanice u Rimu, Milanu, Međugorju, itd. Župan je prisustvovao 
audijenciji kod Svetog Oca u Vatikanu, te je tom prilikom na simboličan način pisanicu 
poklonio papi Benediktu XVI.  
 

Koordinacija aktivnosti oko izrade i provedbe projekata za sufinanciranje iz programa  
pomoći Europske unije 

 
Glede pripreme projekata za prijavu na natječaje Europske unije, u čemu vodeću ulogu 
unutar Županije vodi Razvojna agencija PORA, odrađene su sljedeće aktivnosti: 
 



• radi edukacije poljoprivrednika s područja Županije, u suradnji PORA-e i 
Koprivničko-križevačke županije organizirane su radionice o IPARD programu 
(mjere 101 i 103) u sljedećim mjestima: Đurđevac (26 siječnja), Kalinovac (27 
siječnja), Ferdinandovac (27. siječnja), Sigetec (2. veljače), Hlebine, (2. veljače), 
Gornja Rijeka i Kalnik (3. veljače), te Drnje i Đelekovec (5. veljače).  

• početak operativnog provođenja projekta Dravis 2 - provjera i dopuna podataka 
upisanih u prijavni obrazac projekta, priprema statističkih podataka pojave 
nesreća na obuhvaćenom prostoru (30 km uz lijevu i 30 km uz desnu obalu Drave 
za proteklih 10 godina) (21. siječnja) 

• rješavanje upitnika na temu organizacije i rada nacionalnih manjina na području 
Koprivničko-križevačke županije, u organizaciji Fakulteta političkih znanosti iz 
Zagreba (27. ožujka) 

• predstavljanje projekta DRAVIS 2 na konferenciji u Zalacsányju (Mađarska) (6. 
travnja) i uvodna konferencija projekta DRAVIS 2 (21. i 22. travnja)  

• rješavanje upitnika Instituta za međunarodnu suradnju iz Zagreba o suradnji 
županijskih institucija na poslovima međunarodnih aktivnosti (29. travanj) 

• sudjelovanje na savjetovanju u Čakovcu u organizaciji Agencije Libris na temu“ 
Regionalna politika EU- mogućnosti i rizici za Hrvatsku (4. svibnja) 

• sudjelovanje na forumu u Varaždinu u organizaciji Tehničkog tajništva IPA 
programa HU-HR prekogranične suradnje - glavna tema: traženje partnera za 
buduće projekte IPA programa (5. svibnja) 

• aktivno sudjelovanje u događanjima povodom realizacije projekta Drava-
Gastroloby u Barcsu (Mađarska) (15.i 16. svibnja) 

• učestvovanje na sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine Euroregije Dunav- 
Drava-Sava u Tuzli (BiH) (11. lipnja) 

• sudjelovanje u radionici projekta CROST II održanog u Petrijevcima, glavni cilj -
upoznavanje sa projektnim prijedlozima partnera iz Mađarske i Hrvatske na temu 
-obrazovanje, sa ciljem nalaženja partnera po pojedinom prijedlogu,za buduće 
aplikacije na natječaje IPA programa. (15. lipnja) 

• sudjelovanje na INFO danu u Koprivnici povodom drugog javnog poziva na 
podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa 
Mađarska – Hrvatska (17. lipnja).  

• sudjelovanje u radionici projekta Mobile Region u Koprivnici (21. lipnja) 
 

 
3.3. Gospodarstvo i komunalne djelatnosti 

 
I. Poduzetništvo i infrastrukturni projekti 

 
I.1.     Subvencija kamata: kreditna linija LR-malo gospodarstvo 2010. 
Kreditni fond 35,5 mil.kn, zaprimljeno 29 zahtjeva (33,4 mil.kuna), odobreno na 
Povjerenstvu 25 (32 mil.kuna), ugovoreno u banci 9 (11,3 mil.kuna). 
 
I.2.     Subvencija kamata: mikrokreditiranje 2010. 
Kreditni fond 4,5 mil.kuna, zaprimljeno 13 zahtjeva, odobreno na Povjerenstvu 9 (1,16 
mil.kuna), ugovoreno u banci 0,25 mil.kuna. 



 
I.3.     Subvencija kamata: ranije kreditne linije 
Subvencioniranje na godišnjoj razini troška od 3,6 mil.kuna. 
 
I.4.     Poduzetničke zone 
Podnesen zahtjev MINGRP-u za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture u 
Koprivničkom Ivancu od 7 mil 14,5 mil. za potrebe investitora E2 energy d.o.o., kupca 5 
ha komunalno opremljenog zemljišta.  
 
Potpisan Sporazum o suradnji: Razvoj investicijskog okruženja, nastavak jačanja 
investicijske klime u Županiji po CIFR modelu za koji je Županija certificirana -aktivnost 
u tijeku. 
 
I.5.     Poslovanje tvrtki u suvlasništvu županije 
 

I.5.1.  Geopodravina d.o.o. Koprivnica 
Prihvaćeno Izvješće o poslovanju Geopodravina d.o.o. za 2009. 
Status projekta:Odlukom Vlade RH iz 2006. geotermalni program je 
demonstracijski primjer uporabe geotermalne energije u RH. 
Kupljeno je 60% zemljišta u zoni od ukupno 142 ha.  
Po završetku kupnje na osnovu izrađene dokumentacije potrebno je ishoditi 
građevinsku dozvolu i osigurati 17 mil.kuna za gradnju javne infrastrukture i 152 
mil.kuna za geotermalni izvor, elektranu i toplinsku mrežu za korisničke projekte.  
Stanje projekta u prilogu. 

 
I.5.2.  Bistra d.o.o. Đurđevac 
Izrada Izvješća u tijeku, društvo je poslovalo pozitivno sa dobiti od 894 tisuće i 
zapošljava radnika (prosječno godišnje 115 u 2009.), čime u potpunosti vlasnik 
udovoljava uvjete kupoprodajnog ugovora o privatizaciji Bistre d.o.o. (poslovanje 
sa dobiti i raspored u rezerve do 5 mil.kn i zapošljavanje prosječno najmanje 100 
djelatnika).  
 
I.5.3.  PZC Varaždin d.d. 
Izrada Izvješća u tijeku, društvo je poslovalo pozitivno sa dobiti od 288,6 tisuća 
kuna, ista se raspoređuje u rezerve. 

 
I.5.4.  Ceste d.d. Bjelovar   
Izrada Izvješća u tijeku, društvo je poslovalo sa dobiti od 6,7 mil.kuna, isplaćuju 
se dividenda od 3,4 mil. kn, a u korist Županije iznos od 103.500,00 kn. 

 
I.6. Poticanje izgradnje gospodarskih građevina 
Provodi se projekt T 100007 sufinanciranjem do 30.000 kuna gospodarskih građevina sa 
osnova troškova za projektnu dokumentaciju.  
Do 30.06. realizirano je 94.470,00 kuna. 
 
I.7.Sustav gospodarenja energijom 



Uz tehničku pomoć UNDP u tijeku je izrada dvadesetak energetskih pregleda zgrada u 
vlasništvu Županije. Kontinuirano se prati potrošnja energije u zgradama vlasništva 
Županije. Za zgradu koja pokazuje znatnu energetsku neučinkovitost izraditi će se 
investicijski elaborat, zatražiti sufinanciranje FZOEU i pristupiti radovima. 

 
II. Komunalno gospodarstvo i infrastrukturni projekti 

 
II.1.   RCGO-komunalna tvrtka Piškornica d.o.o. 
Prihvaćeno Izvješće o poslovanju Piškornice d.o.o. za 2009. godinu. 
Sklopljen Sporazum o partnerstvu za razvoj projekta, sa ciljem korištenja bespovratnih 
sredstva IPA/strukturni fondovi EU. 
Izrada potrebne dokumentacije u tijeku: Objedinjena studija utjecaja na okoliš (natječaj), 
Studija izvodljivosti, Cost benefit analiza i aplikacija (tehnička pomoć Phare 2006.) 
Proveden postupak prijenosa vlasništva zemljišta 8,3 ha u vrijednosti 925.000,00 kuna sa 
Županije u korist Piškornica d.o.o. 
Izrađena procjena vrijednosti nekretnina za otkup 13 ha u vrijednosti 1,4 mil.kuna, 
predložen Sporazum o financiranju br.2. osnivačima.  
 
Vrijednost dokumentacije do sada izrađene: 2.119.712,20 kuna, Fond sufinancirao 60% 
(1.232.567,40 kn), ostatak iz sredstava iz temeljnog kapitala društva. 
Projekt prijavljen: APIU,nalazi se u nacionalnom katalogu „Knjiga investicija   
Hrvatske“, te pri nadležnim Ministarstvima u kategoriji projekata od nacionalnog 
interesa. 
Popis izrađene i plaćene dokumentacije, te otkup zemljišta, u prilogu. 
 
II.2. Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog sustava Županije 
Prema Sporazumu o sufinanciranju regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke 
županije od 2006. godine, izgrađena je vodovodna mreža u vrijednosti 70,4 mil.kuna, sa 
učešćem Županije od 5,8 mil.kuna. 
Potpisani financijski ugovori za gradnju u 2010. godini  u vrijednost od  14,2 mil.kuna, 
do sada je izgrađeno i plaćeno 5,4 mil.kuna, Županija 10%=540.000 kuna.  
 
Potpisani ugovori o financiranju izrade projektno tehničke dokumentacije između 
Hrvatskih voda i komunalnih društava. 
 
U tijeku je priprema aplikacije za IPA/strukturne fondove za dodjelu bespovratnih 
sredstava za dovršenje ukupno planirane gradnje (oko 40 mil.EUR). 
 
II.3. Katastarska izmjera 
Potpisan Sporazum o sufinanciranju (10%), katastarske izmjere Grada Đurđevca, natječaj 
u tijeku. 
 
II.4. Drugostupanjski žalbeni postupak 
U 2010. godini zaprimljeno je 22 žalbena postupka, riješeno 14, a 7 je u postupku. 
Na upravnom sudu 17 postupaka je u tijeku (Komunalac, Podravka i Pevec). 

 



III. Vodno gospodarstvo i infrastrukturni projekti 
 
III.1.  zone sanitarne zaštite vodocrpilišta 
Donijeta Odluka o zoni sanitarne zaštite vodocrpilišta „Vratno“ i „Delovi“. Odluke za 
Đurđevac I i Ivanščak su pripremljene, čeka se suglasnost Hrvatskih voda. 
 
III. 2. prijenos vlasništva nekretnina-vodotoci 
Prijenos nekretnina vodnih građevina (vodotoci III i IV reda) u vlasništvo Županije, čeka 
se stav nadležnog Ministarstva o tome tko je nositelj prijenosa i troškova (Županija ili 
Državno odvjetništvo). 
 
III.3. projektno tehnička dokumentacija-navodnjavanje 
U tijeku je projektiranje građevine „Pregrada Sirova Katalena“ pri IGH d.d. u vrijednosti 
od 1,22 mil.kuna, (glavni projekt, lokacijska, elaborat za javno dobro), od kojeg je iznosa 
situirano 597.800,00 kuna u 2009. 
Sukladno novim smjernicama projektno tehnička dokumentacija se prilagođava standardu 
aplikacije za korištenje bespovratnih sredstava IPA/strukturni fond, a njen završetak je 
očekivano kraj 2010. godine.  
Opisno stanje projekta u prilogu. 

 
IV. Promet 

 
IV:1. Dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza 
U 2010. godini provedeni su postupci i izdano je 30 Dozvola za obavljanje županijskog 
linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu, za što je naplaćena upravna 
pristojba po Pravilniku od 11.550,00 kuna u korist Županije. 
 
IV.2. Sigurno u prometu 
 
U 2010. godini sufinancirana je aktivnost „Sigurno u prometu“, kod auto klubova u 
Đurđevcu i Križevcima sa 34.300,00 kuna za 369 učenika. 
AK Koprivnica nije okončala aktivnost i zatražila sredstva.  

 
 

3.4. Poljoprivreda, ruralni razvoj i turizam   
 

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam svoje osnovne poslove 
obavlja u području: poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, šumarstva i lovstva, prema 
Planu rada i sredstava osiguranim u Županijskom proračunu. 
     Na području Koprivničko-križevačke županije ima 12.109 obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava i 223 ostalih subjekata koji rade u poljoprivrednoj  proizvodnji (obrti, 
zadruge, poljoprivredna poduzeća, trgovačka društva).  

Korisnici poljoprivrednih subvencija Koprivničko-križevačke županije bili su 
poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s 
prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije. 
 



Aktualni tekući programi 
 

1. Poticanje razvoja poljoprivrede:  
- odnosi se na edukaciju, seminare poljoprivrednih proizvođača na području 

Koprivničko-križevačke županije, a utrošeno je 32.900,00 kuna za 
subvencioniranje edukacije vinara i podrumara. Edukaciju je provelo Pučko 
otvoreno učilište Koprivnica, a 28. svibnja 2010. godine župan Darko Koren 
je uručio certifikate vinarima. Edukacija je uspješno  odrađena, a kao krajnji 
rezultat je 47 vinara koji su položili ispit i dobili certifikata za vinara i 
podrumara. 

2. Poticanje ekološke proizvodnje: 
- isplaćena su sredstva u visini od 14.040,45 kuna, navedenu subvenciju 

iskoristili su 4 poljoprivredna proizvođača. 
3. Poticanja uzgoja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru s navodnjavanjem: -   na 

području Koprivničko-križevačke županije iznosi 33.574,53 kuna,    
         ovu subvenciju je koristilo 19 poljoprivrednih proizvođača s područja   
         Đelekovca, Kalnika, Koprivnice, Križevaca, Molvi, Petereanca,  
         Sv.P.Orehovca, Kloštra Podravskog i Podravskih Sesveta. 
4. Poticanje kontrole plodnosti tla: 

- isplaćena subvencija u iznosu od 1.000,00 kn, ovaj program subvencioniranja 
koristilo je troje poljoprivrednih proizvođača i to s područja Koprivnice, 
Đurđevca i Novigrada Podravskog          

5. Poticanje prijave obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u sustav poreza  
na dodanu vrijednost 30.400,00 kn. 

6. Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje subvencioniranjem kamate: 
- izvršena uplata sredstava na ime subvencioniranih kamata za  poljoprivredne 

kredite u iznosu od 229.647,68 kn. 
 

Kapitalne donacije 
 

     1. Za nabavu modernog laboratorija za vino u Srednjoj školi Koprivnica u vrijednosti 
od 69.816,03 kuna, koji je svečano otvoren i pušten u rad 28. svibnja 2010. godine. Ovaj 
laboratorij treba pomoći ovdašnjim vinarima da dobiju što bolje rezultate u spremanju i 
čuvanju vina. 

 

Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja 

 

Realizirana su sredstva u visini od 9.924,13 kuna, a utrošena su sredstva za takmičenje 
orača odnosno za nagrade za prva tri mjesta. Takmičenje se održalo 10. travnja 2010. na 
poljoprivrednim površinama Farkašić kod Koprivnice. Orači su se natjecali u dvije 
kategorije. U kategoriji plugova ravnjaka pobijedio je Marijan Stanešić iz Đurđevca, a u 
kategoriji plugova premetnjaka Zoran Radiček iz Šoprona (Općina Kalnik). Pobjednici u 
obje kategorije predstavljat će našu Županiju na 8. državnom natjecanju u oranju koje će 
se održati u Suhopolju krajem kolovoza ove godine. 



 
Lovstvo 

 
Vođeni su razgovori između predstavnika Koprivničko-križevačke županije i 
Varaždinske županije u vezi područja Segovina za potrebe Lovačkog saveza 
Koprivničko-križevačke županije (za korištenje lovačkog društva „ Vepar „ iz Velikog 
Poganca). Predstavnici Varaždinske županije su zauzeli stajalište da ne pristaju da se 
dodijeli dio lovišta Lovačkom savezu Koprivničko-križevačke županije, te se pristupilo 
arbitraži koju je provelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, Uprava za lovstvo. Nakon što je provedena arbitraža Lovački savez 
Koprivničko-križevačke županije dobio je  potrebnu površinu za osnivanje lovišta.  
Iz područja lovstva bila su dva upravna predmeta za povrat sredstava za korisnike 
zemljišta bez prava lova prema Zakonu o lovu te je isplaćen iznos u visini od 66,84 kune. 
 

Ostalo: 
 
Sudjelovanje u organizaciji manifestacija Dani travnjaka i Dan povrća. 
Uspostava kontakta kao i prosljeđivanje informacija od strane Ministarstva poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja  u vezi državnog poljoprivrednog zemljišta prema jedinicama 
lokalne samouprave. 
Sakupljaju se podaci o nastalim štetama od elementarnih nepogoda te se zahtjev za 
pomoć za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda prosljeđuju u 
Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
Za području Koprivničko-križevačke županije župan je u četiri navrata proglasio 
elementarnu nepogodu i to: 

- 28.svibnja 2010. tuča, 
- 7. i 8. lipnja 2010. kiša, poplava i zadržavanje vode na tlu, 
- 13. kolovoza 2010. tuča. 
- Sveukupna procijenjena šteta iznosi 45.516.171,20 kuna. 

Sustav obrane protiv tuče koji financira Koprivničko-križevačka županija iznosi 
242.400,00 kuna. Odnosno 1% od proračuna Koprivničko-križevačke županije. 
 
 

3.5. Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša 
 
Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 

2005. godine veliki gradovi sjedišta županija u svom djelokrugu obavljaju poslove 
lokalnog značaja. Ovim izmjenama Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja 
poslove područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na: 

• prostorno i urbanističko planiranje, 
• izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te 

provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan grada. 
Prema članku 342. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 1. siječnja 2008. godine 

Koprivničko-križevačka županija preuzela je preuzela je službenike, poslove, opremu i 
arhiv Ureda državne uprave, koji su se odnosili na obavljanje poslova izdavanja 
lokacijskih i  građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata 



prostornog uređenja i građenja, te je formiran Upravni odjel za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša  

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja poslove iz 
područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša na području Koprivničko-
križevačke županije (izuzev područja grada Koprivnice). U sklopu Upravnog odjela 
ustrojen je i Pododsjek za zaštitu okoliša. 
 

Prostorno uređenje i gradnja 
 

U dijelu postupanja prema zakonima iz područja prostornog uređenja i gradnje 
tijekom izvještajnog razdoblja u ovom Upravnom odjelu ukupno je zaprimljeno 880 
zahtjeva (lokacijskih dozvola, rješenja za građenje, rješenja o uvjetima građenja i drugih 
rješenja, uporabnih dozvola, uvjerenja i potvrda i dr.), iz prethodnog razdoblja prenijeto 
je 226 predmeta, a u izvještajnom razdoblju ukupno je riješeno 927 predmeta, odnosno 
84% od ukupno rješavanih predmeta. 

U izdavanju predmetnih upravnih i neupravnih akata nije bilo otežavajućih 
okolnosti obzirom da oba grada i sve općine posjeduju pravovaljanu prostorno - plansku 
dokumentaciju, permanentno se provode izmjene i dopune iste. 
 

Zaštita okoliša 
 

U dijelu postupanja zaštite okoliša i prirode tijekom izvještajnog razdoblja 
zaprimljeno je  84 zahtjeva od kojih je riješeno 74, odnosno 88% od ukupno rješavanih 
predmeta. Predmeti se odnose na izdavanje dozvola za gospodarenjem otpadom, 
posebnih uvjeta zaštite prirode i okoliša, vođenje postupaka ocjene zahvata za ekološku 
mrežu i slično. 

Redovito se vodi Registar onečišćavanja okoliša, sudjeluje se u povjerenstvima za 
procjenu utjecaja na okoliš, izrađuju se Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne 
samouprave koje to do sada nisu učinile, organizirano je nekoliko ekoloških radionica i 
uključeni smo u edukacijske projekte međunarodne prekogranične suradnje. 
 
 

3.6. Prosvjeta, kultura, znanost i šport 
 

Školstvo 
 

Koprivničko-križevačka županija osnivač je 18 osnovnih škole koje u svom sastavu 
imaju 49 područnih škola te 8 srednjih škola i Učeničkog doma Križevci u kojem je 
smješteno 110 učenika.  

Školsku godinu 2009/2010. polazi 5.641 učenik osnovnih škola u  341 razrednih 
odjela ili prosječno 16,5 učenika po odjelu. Broj učenika smanjen je u odnosu na 
prethodnu školsku godinu za 166 učenika, a 2.184 učenika svakodnevno putuje u školu 
organiziranim autobusnim prijevozom. 

Odjele srednje glazbene škole, pri Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci čiji je 
osnivač Grad Križevci, polazi 62 učenika u 6 razrednih odjela tako da je u školsku godinu 



2009/2010. ukupno upisano 4.588 srednjoškolaca u 188 razredna odjela. Ukupni broj 
srednjoškolaca smanjen je u odnosu na prethodnu školsku godinu za 9 učenika.                                                

U osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije zaposleno je 483 učitelja 
(92,3 % stručna zastupljenost), 36 stručnih suradnika i 183 ostala zaposlenika, a u 
srednjim školama i u Učeničkom domu Koprivničko-križevačke županije zaposleno je 
395 nastavnika i stručnih suradnika.  

Ukupno u sustavu županijskog školstva radi 1.204 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: 

- u 2009. godini za izvršenje ovog programa utrošeno je 52.100.000 kn od čega 
43.600.000 kn namjenskih sredstava sukladno zakonskom standardu, a 8.500.000 
kn iznad zakonskog standarda 

- za 2010. godinu planirano je 59.217.300 kn od čega 39.140.000 kn namjenskih 
sredstava sukladno zakonskom standardu, a 20.077.300 kn iznad zakonskog 
standarda. 

 
Najznačajniji izdaci u poslovanju škola odnose se na plaćanje najma i kamata za 

zgradu gimnazije i športske dvorane u Koprivnici (preko 7.500.000 kn), te za troškove 
prijevoza učenika.  

Iz sredstava Županijskog proračuna namiruju se i dodatni programi u području 
školstva kao što su: subvencioniranje prijevoza za 864 učenika srednjih škola u iznosu 
2.000.000 kn te organiziranje i financiranje županijskih natjecanja i smotri učenika, škole 
plivanja za sve učenike trećih razreda i E-KIDS program koji omogućuje informatičko 
opismenjavanje djece. 

 
U 2009/2010. školskoj godini, u području školstva, značajno se ulagalo u kapitalne 

projekte:  
 

- Početkom školske godine otvorena je školska športska dvorana OŠ „Prof. Blaž 
Mađer“ u Novigradu Podravskom neto površine 1.800 m2 vrijednosti preko 
11.500.000 koja je financirana sredstvima Državnog fonda EIB 2 te sredstvima 
proračuna Općine Novigrad Podravski i Koprivničko-križevačke županije 

- Završena je I. faza izgradnje dvodijelne školske športske dvorane OŠ Grgura 
Karlovčana Đurđevac (do pod krov) neto površine 1.700 m2, vrijednosti 
5.000.000 kn. Izgradnja II. faze planirana je u 2010. godini (u tijeku je javni 
natječaj za izgradnju), a ovu izgradnju financiraju Koprivničko-križevačka 
županija i Grad Đurđevac. Stavljanjem u funkciju ove dvorane školi će biti 
omogućen rad u jednoj smjeni 

 
- Završena je izgradnja jednodjelne školske športske dvorane OŠ Koprivnički Bregi 

neto površine 719 m2 vrijednosti 6.000.000 kn koju su financirali Koprivničko-
križevačka županija i Općina Koprivnički Bregi. 

 



- U izgradnji je školska športska dvorana OŠ Gola neto površine 1.790 m2 
vrijednosti oko 8.000.000 kn. Izgradnja se financira sredstvima Državnog fonda 
EIB 2 te sredstvima proračuna Općine Gola i Koprivničko-križevačke županije, a 
završetak investicije planiran je do kraja 2010. god. 

 
- U izgradnji je nova školska zgrade Srednje škole „Ivan Seljanec” Križevci koju 

polazi 466 učenika u 19 razrednih odjela. Zgrada strukovne škole gradi se na 
prostoru bivše vojarne u Križevcima pri čemu  se dio objekata bivše vojarne 
rekonstruira, a dio se nadograđuje u ukupnoj neto površini od 4.500 m2. U okviru 
ove investicije čija je ugovorena vrijednost 40.341.500 kn (bez opreme) 
rekonstruiran je i bivši restoran vojarne neto površine 1.500 m2 za potrebe 
ugostiteljskih struka ove škole, a sredstva su osigurana iz: udruženih sredstava 
Svjetske banke i Državnog proračuna, proračuna Koprivničko-križevačke 
županije i Grada Križevaca te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost 

 
- Sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, izrađene su 

izmjene Idejnog projekta za izgradnju nove zgrade Obrtničke škole Koprivnica 
površine 8.300 m2, a Grad Koprivnica osigurao je građevinsko zemljište potrebno 
za njezinu izgradnju. U 2010. godini planirana je izrada glavnog projekta i 
izvedbene projektne dokumentacije vrijednosti oko 1.300.000 kn 

 
Osim nastavka već započetih investicija, u 2010. godini planirana je i realizacija 

novih projekata: 
- Izgradnja zgrade područne škole i ambulante u Gregurovcu vrijednosti 3.500.000 

kn (završen je javni natječaj - izgradnja je pred ugovaranjem) 
 
- Izgradnja nove školske zgrade OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac procijenjene 

vrijednosti 8.000.000 kn (u tijeku je javni natječaj za izgradnju) 
 

- Sanacija krovišta zgrade matične škole OŠ Molve vrijednosti 330.300 kn (pred 
ugovaranjem) 

 
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske športske dvorane OŠ Sveti 

Petar Orehovec vrijednosti 400.000 kn (Idejni projekt dostavljen je Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i športa radi davanja suglasnosti) 

 
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju škole i školske športske dvorane OŠ 

Legrad vrijednosti 180.000 kn (završen je javni natječaj - izrada je pred 
ugovaranjem) 

 
- Izrada Idejnog projekta za izgradnju školske športske dvorane OŠ Kalnik 

vrijednosti 30.000 kn koju financira Općina Kalnik.  
 

- U 2010. godini realizira se i veliki broj manjih projekata: rekonstrukcije i sanacije 
školskih objekata, ugradnje centralnog grijanja, nabave namještaja, opreme i 



lektire u svih 26 županijskih škola i Učeničkom domu u iznosu od gotovo 
2.500.000 kn (dio radova i nabave je ugovoren, a dio je pred ugovaranjem tako da 
bi svi radovi i nabava  završili do početka nove školske godine).   

 
Visoko školstvo – kreditiranje studenata 

 
Koprivničko-križevačka županija provodi kreditiranje studenata kroz dva sustava 

kreditiranja: 
1. kreditiranje studenata iz sredstava Županijskog proračuna  
2. kreditiranje studenata sredstvima poslovne banke (Podravska 

banka d.d. Koprivnica) 
 

U 2009. godini iz Županijskog proračuna isplaćivano je mjesečno 500,00 kn po 
korisniku, odnosno ukupno 464.500,00 kn, a za akademsku godinu 2009/2010. u stanju 
isplate nalazi se još 50 korisnika. 

U drugom sustavu studentskog kreditiranja, sredstvima poslovne banke, trenutno se 
nalazi 332 korisnika od čega je 315 korisnika na preddiplomskom i diplomskom studiju, 
a 17 korisnika na poslijediplomskom studiju.  

Poslovna banka je u 2009. godini izvršila isplatu studentskih kredita u iznosu od 
2.389.380,00 kn , a Koprivničko-križevačka županija subvencionirala je kamate na 
kredite sa 262.100,00 kn.  

Na natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku god. 2009/2010. prijavilo 
se 184 studenta na preddiplomskom i diplomskom studiju te 15 studenata na 
poslijediplomskom studiju. Njima svima omogućeno je zaključenje ugovora o 
kreditiranju uz zadovoljenje uvjeta poslovne banke. 

 
Kultura, šport, tehnička kultura i udruge građana 

 
Izvršenjem Programa javnih potreba u kulturi za 2009. god., a u cilju što 

ravnomjernijeg razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na području Županije, u 
djelatnost kulture uloženo je preko 2.400.000 kn, od čega najviše na zaštitu spomenika 
kulture i sakralnih objekata. 

U djelatnost športa i tehničke kulture uloženo je gotovo 1.300.000 kn, a za 
sufinanciranje programa udruga preko 800.000 kn. 

U 2010. godini zadržan je nivo sufinanciranja djelatnosti kulture, športa, tehničke 
kulture i razvoja civilnog društva. 

 
 

3.7. Zdravstvo i socijalna skrb 
 

     Koprivničko-križevačka županija  osnivač je zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi  
koje se financiraju iz decentraliziranih sredstava i županijskog proračuna, a iz 
decentraliziranih sredstava osigurava i sredstva za materijalne rashode centara za 
socijalnu skrb kojih je osnivač Republika Hrvatska. 
     Radi financiranja iz decentraliziranih sredstava Župan je,  15. veljače 2010., donio 
slijedeće odluke: 



1. Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i 
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini 
2. 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 2010. 
godini  
3. Odluku o kriterijima i mjerilima  i načinu  financiranja Doma za starije i nemoćne 
osobe Koprivnica u 2010. godini  
 
Od ostalih značajnijih investicija i aktivnosti valja izdvojiti sljedeće: 
 
- Započela je druga faza rekonstrukcije i adaptacije „stare interne“ za potrebe Zavoda 
za javno zdravstvo koja obuhvaća prvi i drugi kat. Ova investicija najvećim dijelom 
financira se iz kredita koji osigurala Koprivničko-križevačke županija, a dijelom iz 
decentraliziranih sredstava. 
- Župan je  u „Narodnim novinama“ broj 68/10 od 2. lipnja 2010. raspisao obavijesti o  
davanju koncesija za djelatnosti obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene 
zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, 
laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući. Pristigle ponude su otvorne, 
napravljen  je pregled i ocjena ponuda  te  odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja na 
koje je zatražena suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi. 
- Program pomoć u kući osobama  starije životne dobi i ove se godine provodi u 
općinama uz financijsku potporu Županije. Sporazum o provođenju programa do kraja 
2010. godine između Županije i općina kao financijera i Kluba za starije osobe „Mariška“ 
kao izvoditelja Programa Župan je potpisao 19. ožujka. O provođenju Sporazuma 
raspravljalo se i na Kolegiju načelnika i gradonačelnika održanom 26. travnja 2010. u 
općini Kalnik. 
   - Župan 26. veljače 2010. potpisao Ugovor o suradnji na nastavku Programa 
međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući“ u tri grada, koje 
financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sa 805.500 kn, a 
Županija sufinancira s 15 posto.  
 

 
 3.8. Financije i proračun 
 

I. Prihodi/primici 
 

Ukupni prihodi/primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u razdoblju I 
– VI 2010. godine ostvareni su u iznosu 50.645.947,40 kuna, što je 33,2% od planiranih 
za 2010. godinu. 

Odlukama Vlade Republike Hrvatske o mjerilima i kriterijima za financiranje 
minimalnog financijskog standarda decentraliziranih funkcija u 2010. godini, koje su 
donijete u veljači 2010. godine osigurana su manja sredstva u odnosu na planirana u 
županijskom proračunu, koji je donijet u prosincu 2009. godine, za ukupno 5,8 mil. kuna 
(nisu osigurana sredstva za najamninu Gimnazije u Koprivnici). 



U proteklom obračunskom razdoblju izvršen je povrat poreza na dohodak po 
godišnjim prijavama za iznos od 5,1 mil. kuna, tako da je porez na dohodak za redovnu 
djelatnost ostvaren u iznosu 13,6 mil. kuna, odnosno 39,8% od planiranog za 2010. 
godinu. 

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je svega 12,0% od planiranog za 
tekuću godinu, jer su rješenja o zaduženju ovog poreza izrađena u lipnju 2010. godine, pa 
nije došlo do plaćanja u proteklom razdoblju. 

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 30,8% od planiranih za 2010. 
godinu, u okviru kojih nisu ostvarene naknade za koncesije za zdravstvo, jer nisu 
zaključeni ugovori sa koncesionarima u proteklom obračunskom razdoblju. 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvareni su u proteklom 
obračunskom razdoblju 5,8 mil. kuna, odnosno 34,2% od planiranih za 2010. godinu. 

Ostvarena je kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost u iznosu 1,1 mil. kuna, za sufinanciranje izgradnje Srednje škole I. Seljanec, 
Križevci, što je obveza Fonda iz 2009. godine. 

U proteklom obračunskom razdoblju započelo je korištenje kreditnih sredstava za 
financiranje izgradnje i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u školstvu i 
zdravstvu. 

Detaljnije ostvarenje prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji vidljivo je u 
Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, koji posebno razmatra Županijska 
skupština. 
 

II. Rashodi/izdaci 
 
 Ukupno rashodi/izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u razdoblju I 
– VI 2010. godine izvršeni su u iznosu 50.645.947,40 kuna odnosno 33,2% od planiranih 
za 2010. godinu, od čega rashodi poslovanja čine 86,3%, rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine 11,1% i izdaci za otplatu zajma 7,6%. 
 Rashodi/izdaci izvršavani su u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu, po 
programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, na temelju mjerila i kriterija 
utvrđenih od izvršnog tijela i raspoređenih sredstava po proračunskim korisnicima 
(osnovno i srednje školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) te dostavljene dokumentacije za 
plaćanje (ugovori, računi, situacije). 
 Izvršene su pripreme i pokrenuti postupci javne nabave za kapitalna ulaganja u 
osnovnom i srednjem školstvu kod kojih postupak provodi Županija, tako da će rashodi 
za ista nastati u drugom polugodištu 2010. godine, a time i veća doznaka sredstava iz 
Državnog proračuna  Republike Hrvatske za decentralizirane funkcije. 
 Svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima doznačivana su sredstva 
redovito u skladu sa njihovim programima i financijskim planovima, koje je prihvatila 
Županijska skupština kod donošenja Proračuna, na temelju izvršenih rashoda/izdataka i 
dostavljene dokumentacije. 
 Rashodi poslovanja upravnih tijela izvršeni su u skladu sa osiguranim sredstvima 
u Proračunu i u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora (plaće, naknade). 
 U području gospodarstva i poljoprivrede utvrđena su mjerila i kriteriji gotovo za 
sve tekuće projekte (poticanje proizvodnje subvencijama ), te su zaključeni ugovori s 



poslovnim bankama za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima poduzetnicima, 
za nove kreditne linije. 
 Nastavljena je izgradnja komunalne infrastrukture, sufinanciranje izrada projektno 
tehničke dokumentacije za „Piškornicu“ (sredstva Fonda), te subvencioniranje kamata za 
kredite odobrene poduzetnicima kod poslovnih banaka proteklih godina. 
 Od ukupno izvršenih rashoda najveći dio odnosi se na rashode planirane u 
razdjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 26,1% od ukupnih i na rashode planirane u okviru 
razdjela za prosvjetu kulturu, znanost i šport 45,1% od ukupnih, dok se ostali dio odnosi 
na izvršene rashode u okviru ostalih razdjela. 
 Izvršenje rashoda/izdataka za razdoblje I-VI 2010. godine, po ekonomskoj 
klasifikaciji, programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, te 
proračunskim korisnicima izrađeno je u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 
za proteklo razdoblje. 
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