
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                          Ž U P A N 
 

KLASA: 351-01/13-01/31 
URBROJ: 2140/01-02-13-3 
Krapina, 02. srpnja 2013. 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

 
 

PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za 
gospodarenjem otpadom sjeverozapadne 
Hrvatske -Izvješće o radu za 2012. godinu 

 
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), župan 
Krapinsko-zagorske županije dana 02.  srpnja 2013. godine d o n o s i 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu 

PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne 
Hrvatske. 

 
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se 

upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, dipl.ing. prometa, direktor PIŠKORNICE 

d.o.o. 
 
 

 
                  Ž U P A N    

 
                         Željko Kolar 

 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. za Zbirku isprava,  
3. pismohrana. 
 



R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 
 
 
KLASA: 351-01/13-01/31 
URBROJ: 2140/1-07/1-13-2 
Krapina, 21. lipnja 2013. 
 

          ŽUPAN 
                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
         
PREDMET: 

    
PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  
 
 
                                  
 
 
NADLEŽNOST ZA 
ZA DONOŠENJE:      Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:    Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu 
                                      Župan - Županijskoj Skupštini 
IZVJESTITELJ:        Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela  -  za Župana, 
     Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu 
 
 
OBRAZLOŽENJE:           

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12.ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano 
u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-
križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske 
županije i Općine Koprivnički Ivanec.  

Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (“Narodne novine” broj 85/07, 126/10 i 31/11). 
 
 

PIŠKORNICA  d.o.o. regionalni centar za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadne Hrvatske 
-Izvješće o radu za 2012. godinu 
 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07), Plan gospodarenja 
otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje 2008.-2015. 
godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 5/08)  i 
čl. 17. i 50.  Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni  
tekst, 14/09 i 11/13)     
                                 



Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i 
trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni,  putem svojih nadležnih 
tijela,  jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.  

Izvršavajući svoju obveze, tvrtka  je izradila  Izvješće o radu za 2012. godinu  koje je 
upućeno svim osnivačima na prihvaćanje. 

 
Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz 

izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obrađeno odnosno dati je prikaz 
stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, temeljni kapital, projektno tehničku 
dokumentaciju, osiguranje financiranja, sporazum o preuzimanju otpada, otkup zemljišta, 
nerealizirani planirani projekti, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih 
aktivnosti. Iz predmetnog izvješća  vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je 
nadalje potrebito usklađeno rješavati. 

 
Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu za 2012. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na 
usvajanje. 
 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati 
dodatna financijska sredstva.  
 
 
                                                                                                   PROČELNIK 
                                                                                  mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ. 

 
 
Prilog: Izvješće o radu PIŠKORNICA d.o.o.  
            za razdoblje od 01. siječnja do  
            31. prosinca 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
                          
 
 
 
 
 
KLASA: 351-01/13-01/31 
URBROJ: 2140/01-01-13-4 
Krapina,  22. srpnja 2013.  
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 
2013. godine  donijela je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  Izvješća o radu za 2012. godinu 

PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske  

 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu za 2012. godinu PIŠKORNICE d.o.o. -   regionalni centar 
za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske  
 

2. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
                                                                                                                                   

 
 

                PREDSJEDNICA 
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                  Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
          
 
Dostaviti: 
1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića, 
    Koprivnica, Đure Estera 11, 
2. Službeni glasnik KZŽ, za objavu, 
3. Za Zbirku isprava,  
4. Za prilog zapisniku,  
5. Pismohrana. 
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