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Služba ureda gradonačelnika

ZAPISNIK

s 1. sjednice Partnerskog vijeća manjeg urbanog područja Koprivnica

Sjednica je održana dana 17. siječnja 2022. godine u Gradu Koprivnici, Zrinski trg 1., 
dvorana za sastanke (12.).

Sjednici su prisustvovali svi članovi odnosno zamjenici članova osim Predstavnika 
nacionalne manjine i općine Rasinja.

Sjednici su prisustvovali gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić i pomoćnica 
pročelnika Kristina Cvitić.

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Mišel Jakšić pozdravio prisutne i zahvalio im se na 
dolasku, predstavio dnevni red koji je usvojen. Prelaskom na 1. točku dnevnog reda 
gradonačelnik je iznio prijedlog za Predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća 
i to Dario Jembrek za Predsjednika i Aldijana Matić Horvat za zamjenika predsjednika. 
Pozvao je prisutne da daju svoj prijedlog, međutim drugih prijedloga nije bilo. Stavio je na 
glasanje prije iznesen prijedlog koji je jednoglasno usvojen. Riječ je predao novom 
predsjedniku Partnerskog vijeća Dariu Jembreku.

Dario Jembrek preuzima vodstvo sjednice, pozdravlja prisute i zahvaljuje na ukazanoj 
časti.

Prelazi na 2. točku dnevnog reda Usvajanje poslovnika o radu, otvara raspravu, 
rasprave nije bilo, zatvara raspravu daje na glasanje, Poslovnik je jednoglasno usvojen.

Prelazi na 3. točku dnevnog reda Obavijest o Komunikacijskoj strategiji i 
komunikacijskom akcijskom planu Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica 
za financijsko razdoblje 2021.-2027. godina (u daljnjem tekstu: Komunikacijska strategija) te 
obavještava prisutne da su danas na mail dobili nacrt Komunikacijske strategije o kojoj će 
raspravljati na slijedećoj sjednici koja će biti dopisna.

Prelazi na točku 4. dnevnog reda, pitanja i prijedloga nije bilo.
Odluke:
1. Za predsjednika Partnerskog vijeća odabran je Dario Jembrek, pročelnik Službe 

ureda gradonačelnika.
2. Za zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća odabrana je Aldijana Matić Horvat, 

direktorica Enter d.o.o. Koprivnica.
3. Usvojen je Poslovnik o radu Partnerskog vijeća u dostavljenom tekstu.
4. Članovi su obavješteni o potrebi davanja mišljenja na Komunikacijski strategiju.
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