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Izvješće o radu župana MŽ 1. srpnja – 31. prosinca 2013. godine

1. UVOD

Ovo Izvješće podnosi se temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj

i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 35b, (NN 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), a

odnosi se na vremensko razdoblje od 01. srpnja 2013.  do 31. prosinca 2013. godine.

19. svibnja i 02. lipnja 2013. godine održani su lokalni izbori na kojima je izabrana

nova  županijska  izvršna  vlast  te  novi  saziv  Skupštine  Međimurske  županije.  Kako  smo

najavljivali tijekom predizborne kampanje, odmah po preuzimanju mandata krenuli smo sa

preustrojem Upravnih  odjela  Međimurske  županije,  pojačanim mjerama štednje  s  ciljem

stabilizacije rashodovne strane Proračuna Međimurske županije, pripremom prvog rebalansa

kao i s pojačanim aktivnostima vezanim uz kapitalizaciju županijske imovine. Broj upravnih

odjela je smanjen, linearno su smanjenje plaće djelatnicima Međimurske županije, povezanih

ustanova i tvrtki, prvim rebalansom proračuna planirani rashodi za 2013. godinu smanjeni su

za  preko 3  i  pol  milijuna kuna,  a  drugim za  dodatnih 6.762.185,00 kuna.  Finaliziran  je  i

dogovor oko prodaje 2 Ha zemljišta na području bivšeg vojnog poligona "Gmajna" u Čakovcu.

Tijekom  druge  polovice  promatranog  razdoblja,  pojačano  se  radilo  na  izradi

Proračuna Međimurske županije  za 2014. godinu,  kojem je glavni  cilj  daljnje smanjivanje

manjka  i  stabilizacija  rashoda.  Obavljeni  su  razgovori  sa  svim proračunskim korisnicima i

političkim strankama  zastupljenim u  Skupštini  Međimurske  županije  te  je   s  korisnicima

dogovoren iznos i dinamika isplate u sljedećoj godini. 

U  kontaktima  s  ministarstvima,  državnim  agencijama,  nacionalnim  strukovnim

udrugama  i   veleposlanstvima  nastojali  smo  pronaći  dodatne  izvore  novca  za  podršku

kapitalnim projektima, a prodajom zemljišta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu

investitoru  koji  na  tom  području  namjerava  pokrenuti  proizvodnju,  zaposliti  trenutno

nezaposlene osobe. 

Napravljena  je  i  revizija  projekata   koji  će  se  u  narednom  razdoblju  prijaviti  za

sufinanciranje iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske uniju, a koji  će se djelomično

financirati  iz  županijskog  proračuna.  Popis  je  dostavljen  resornim  ministarstvima  i

agencijama, a počelo se i s izradom i prikupljanjem nedostajuće dokumentacije. Cilj je da u
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prvoj  polovici  2014.  godine  u  potpunosti  bude  spremno  nekoliko  projekata,  kako  bi  se,

odmah po raspisivanju natječaja mogli i prijaviti.

U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće, Hrvatska je ušla u Europsku uniju. Kako

naša zemlja graniči s dvije države članice, mnogo očekujemo od regionalnog povezivanja te

razmjene iskustava i suradnje na gospodarskom, javnim i kulturnom planu.

Pad nacionalnog BDP-a u drugoj  polovici  prošle godine,  nije  značajnije  utjecao na

proračunske  prihode,  no  u  Međimurskoj  županiji  očitovao  se  preko  povećanja

nezaposlenosti i smanjena investicija, kako javnih tako i privatnih. Očekujemo da će se ovo

nepovoljno razdoblje produžiti i prvoj polovici 2014. godine.

Reforma javnog sektora u Hrvatskoj i  racionalizacija poslovanja koju provodi Vlada

Republike Hrvatske, rezultirala je  ukidanjem nekih službi u Prelogu i Murskom Središću te

preseljenjem sjedišta određenih institucija iz Čakovca u Varaždin. Kao župan Međimurske

županije smatram neprihvatljivim bilo kakav regionalni preustroj koji će za posljedicu imati

smanjenje  ovlasti  Međimurske  županije,  kao  i  negiranje  povijesnih,  geografskih,

gospodarskih  i  upravnih  specifičnosti  koje  naša  županija  ima.  Nastavno  na  Deklaraciju  o

regionalnim razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije, koju je na prijedlog Međimurskog

demokratskog saveza donijela Skupština Međimurske županije, poduzeo sam niz aktivnosti

kako bi zaustavio ukidanje i preseljenje podružnica javnih ustanova i tvrtki s našeg područja

te argumentima pokazao da bez obzira u kom smjeru nastavio regionalni preustroj Hrvatske,

Međimurska županija mora zadržati najmanje sadašnji status.
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2. PRORAČUN I FINANCIJE

 U  drugoj  polovici  2013. godine u Međimurskoj županiji  nisu zabilježeni pozitivniji

trendovi, što se tiče smanjenja broja nezaposlenih, otvaranja novih radnih mjesta i prosječne

isplažene plaće. Broj nezaposlenih evidentiranih preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Područne službe Čakovec u promatranom razdoblju kretao se oko 7800 u  manje fluktuacije

vezane uz sezonsko zapošljavanje.  U evidenciji  i  dalje prevladava dugotrajno nezaposlena

radna snaga starije  dobi  što dodatno otežava situaciju.  Također,  broj  raspoloživih radnih

mjesta kreće se oko 400 uz uobičajena sezonska povećanja ili smanjena. Prosjek isplaćenih

plaća zaposlenima na području Međimurske županije i dalje je među najmanjima u državi.

SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC

ULAZE U  EVIDENCIJU ZAVODA HZZZ PŠ ČK 1081 612 736 789 781 629

POSAO TRAŽE PRVI PUT 1749 1771 1804 1785 1796 1730

BRISANO IZ EVIDENCIJE HZZZ PS ČAKOVEC 754 672 763 881 628 639

PRONAŠLI POSAO 515 410 514 567 392 403

POSLODAVCI TRAŽE RADNIKE PREKO HZZZ PS ČK 319 381 438 501 234 226

UKUPNO NEZAPOSLENI U EVIDENCIJI HZZ PS ČK 7869 7809 7782 7690 7843 7830

- podaci uzeti iz mjesečnih biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec

U promatranom razdoblju na području Grada Preloga otvorena je novoizgrađeni pogon

jedne austrijske  tvrtke.  U  ovoj  greenfield  investiciji  posao  je  pronašlo  oko 200  osoba,  a

prema njihovim poslovnim projekcijama, planiraju se dodatna zapošljavanja.  Međimurska

županija  prodala  je  zemljište  na  području  bivšeg  poligona  Hrvatske  vojske  "Gmajna"  u

Čakovcu, također stranom investitoru, koji planira greenfield investiciju koja će zapošljavati

70-tak ljudi. U pregovorima smo s nekoliko potencijalnih investitora, to čine i jedinice lokalne

samouprave s našeg područja, postojeće tvrtke najavila su nova, proizvodna ulaganja, pa u

narednom  razdoblju  možemo  očekivati  pojačano  investiranje  i  otvaranje  novih  radnih

mjesta, a povezano s time i veće proračunske prihode, kako za Županiju tako i za sve jedinice

lokalne samouprave.

2.1. Punjenje Proračuna Međimurske županije u drugoj  polovici 2013. godine

Obveze Međimurske županije su na dan 31.12.2012.godine iznosile su 46.057.102,54

kune.  Na dan 31.12.2013. godine obveze Međimurske županije iznose 35.426.648,84 kune.

U obvezama su iskazane i  obveze u iznosu od 10.325.508,32 kuna,  a  koje se odnose na
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decentralizirana sredstva u iznosu od 6.634.753,57 kuna i na sufinanciranje prijevoza učenika

srednji škola u iznosu od 3.690.754,75 kuna. Te obveze knjižene su po naputku Ministarstva

financija jer je proračunska godina bila produžena na 2014. godinu. Da nije bilo produženja

proračunske  godine,  obveze  Međimurske  županije  iznosile  bi  25.101.140,52  kune  što  u

odnosu na 31.12.2012. godine iznosi smanjenje od 20.955.962,02 kune. 

Smanjenje obveza najvećim dijelom odnosi  se na podmirene obveze za kratkoročni

kredit  Privrednoj  banci  Zagreb  u  iznosu  od  9.000.000,00  kuna,  a  preostali  iznos  od

11.955.962,02 kune su podmirene obveze prema dobavljačima. Moramo napomenuti da su

isknjižene obveze prema Tehnološko-inovacijskom centru Međimurske županije u iznosu od

1.785.000,00  kuna,  a  razlog  je  potpisivanje  sporazuma  sa  TIC-om  o  obročnoj  otplati

preostalog duga kroz tri  godine počevši  od 01.01.2014.-31.12.2016.  godine.  Također  su i

isknjižene  obveze  za  plaćanje  vodnog  doprinosa  Hrvatskim  vodama  na  ime  legalizacije

Romskih naselja, a sve po Rješenjima Hrvatskih voda za obustave postupaka. 

Porezni prihodi po osnovi Poreza na dohodak u drugih šest mjeseci prošle godine bili

su na razini ili nešto veći nego u istom razdoblju lani, no rezultat tome je promjena porezne

politike te veće kontrola naplate. Prema tome, konačni rezultati bit će nešto bolji nego lani.

31.12.2011. 30.06.2012. 31.12.2012. 30.06.2013. 31.12.2013.

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 112.093.403,97 43.195.779,74 115.620.847,23 50.712.401,42 117.453.693,63

UKUPNO RASHODI I IZDACI 117.025.393,75 45.225.088,90 115.970.048,15 54.211.099,65 116.243.895,61

VIŠAK/MANJAK -4.931.989,78 -2.029.309,16 -349.200,92 -3.498.698,23 1.209.798,02

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE -18.219.938,52 -23.151.928,30 -23.151.928,30 -23.501,129,22 -20.315.452,52

VIŠAK/MANJAK UKUPNO -23.151.928,30 -25.181.237,46 -23.501.129,22 -26.999.827,45 -19.105.654,50

Prvim  rebalansom  Proračuna  Međimurske  županije  za  2013.  godinu,  planirani

Proračun smanjen je za otprilike 3 i  pol  milijuna kuna, odnosno na 133.388.347,00 kuna.

Smanjenje realnih troškova bilo je i je veće, jer su se morali  uključiti troškovi provođenja

izbora za Europski parlament i  lokalnih izbora. Ukratko, prvim rebalansom napravljene su

uštede od oko 6 milijuna kuna.  Smanjena je  osnovica plaća zaposlenima u Međimurskoj
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županiji te ustanovama i tvrtkama kojima je Međimurska županija osnivač i to za 9 posto.

Ukinuta  je  i  tzv.  cipelarina  te  je  broj  Upravnih  odjela  u  Županiji  smanjen  na  5.  To  je

omogućilo uštede od oko 700.000,00 kuna.

Potpisao  sam i  izmjenu Ugovora  temeljem kojeg  je  Međimurska  županija  došla  u

posjet nekretnina Hrvatske vojske na području Čakovca i Pribislavca. Obveza Međimurske

županije  s  gradnje  10  skladišta  smanjena je  na  tri,  obrisana  je  obveza  osiguravanja  350

četvornih  metara  uredskih  prostora,  a  teret  je  skinut  sa  svih  nekretnina  osim  onih  na

području Katastarske općine Pribislavec. To je osim smanjenja obveze, omogućilo prodaju

dva hektara zemljišta austrijskom investitoru. Kako i dalje smatram da Međimurska županija

nekretnine Hrvatske vojske mora dobiti bez naknade i dalje poduzimam sve korake kako bi

se obveza gradnje skladišta u potpunosti obrisala. Ona sada iznosi oko 9,8 milijuna kuna. 

Drugim  rebalansom  Proračuna  Međimurske  županije  on  je  smanjen  za  dodatnih

10.509.360,00 kuna, tako da konačno iznosi 122.878.88,00 kuna. Izbačene su sve stavke koje

su  bile  planirane  bez podloga,  u  dogovoru  s  vjerovnicima u  2014.  godinu  prebačene  su

određene obveze te su otpisani neki stari dugovi.

Prema izglasanom na sjednici Skupštine Međimurske županije, Proračun Međimurske

županije za 2014. godinu iznosi 128.250.325,00 kuna, odnosno s prenesenom manjkom iz

prošle godine 149.530.455,03 kuna. Više novaca nego ranije uloženo je u razvoj, iz proračuna

se neće financirati izgradnja sportskih dvorana, već će se platiti studije izvodljivosti koje su

preduvjet za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije. 

2.2. Aktivnosti oko osiguravanja proračunskih prihoda

U promatranom razdoblju, na novim osnovama pokrenuli smo pregovore s Vladom

Republike  Hrvatske  oko  preuzimanja  nekih  obveza,  prvenstveno  vezanih  uz  zdravstvo.

Aktivno dogovaramo kapitaliziranje županijske imovine, ali i pokretanje projekata koji će u

kratko vrijeme polučiti  financijske  efekte  za županijski  proračun.  Dodatne  izvore  prihoda

tražimo i u vladinim Agencijama, te putem EU fondova. Ulazak naše zemlje u Europsku uniju

rezultirao  je   pojačanim  radnom  na  izradi  projektne  dokumentacije  za  investicije  koje

namjeravamo kandidirati  za sufinanciranje. To se u prvom redu odnosi  na objekte poput

školskih sportskih dvorana, prometnica i kanalizacijskih mreža. Mnogi od tih projekata već su

gotovi, te ćemo ih kandidirati odmah po otvaranju natječaja.
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 I  prošle  godine  smo  prema  većim  tvrtkama  u  Međimurju  i  Hrvatskoj  krenuli  s

inicijativom  kako  bi  u  partnerskom  odnosu  s  njima  financirali  projekte  udruga  civilnog

društva,  manifestacije  ili  inicijative  za  koje  smatramo  da  su  od  interesa  za  Međimursku

županiju, a koje zbog nedostatka novca ne možemo sufinancirati u mjeri kojoj bi željeli. 

2.3. Prioritetni projekti Međimurske županije

Temeljem ukazane potrebe, krajem prošle  godine pokrenuli smo izradu Župnijske

razvojne  strategije  za  razdoblje  2014.-2020.,  te  s  njime povezano  revidiranje Prioritetnih

projekata Međimurske županije za razdoblje 2014.-2017. To  će  biti  temeljni  dokumenti

temeljem kojih će se projekti kandidirati prema domaćim i vanjskim izvorima financiranja, te

sufinancirati putem županijskoga i lokalnih proračuna. Listu prioritetnih projekata izradit ću u

suradnji s jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima političkih stranaka te struke.

2.4. Zapošljavanje u Međimurskoj županiji 

S danom 31. prosincem 2013. godine u Međimurskoj županiji  bilo je zaposleno 55

djelatnika, što je smanjenje za jedan u odnosu na dan mog dolaska na mjesto župana.  U

promatranom razdoblju dvoje djelatnika otišlo je na druga radna mjesta izvan Međimurske

županije.  Ne  namjeravam  povećavati  broj  zaposlenih  u  odnosu  na  preuzeti  broj  nakon

preuzimanja dužnosti župana Međimurske županije. 

Temeljem programa stručnog usavršavanja u Međimurskoj županiji u drugoj polovici

2013. godine radilo je 18 osoba, od čega njih 15 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,

gradnju i  zaštitu  okoliša,  za potrebe legalizacije  nezakonito izgrađenih građevina.  Iz  istog

razloga, u tom Upravnom odjelu putem Ugovora o djelu bilo je angažirano 4 djelatnika.
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3. SLUŽBENE I PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI

Razdoblje na koje se odnosi ovo izvješće poklapa se s početkom mojeg preuzimanja

funkcije župana. Zajedno sa svojim zamjenicima, najviše se radilo na stvaranju preduvjeta

kako bi moglo početi raditi na onom za što smo dobili podršku građana. Pored stabiliziranja

proračuna  i  osiguravanja  dodatnih  izvora  prihoda,  najviše  radnih  sati  utrošeno  je  na

uspostavljanje  kontakata  s  potencijalnim  investitorima,  ministarstvima,  strukovnim

udruženjima  i  stranim  veleposlanstvima,  kako  bi  se  prezentirane  mogućnosti  ulaganja  u

Međimursku županiju te naše prednosti pred ostalima. Nadalje,  Međimurska  županija

uspješno se promovirala na sajmu u  Bjelovaru, Grazu i francuskom departmanu Aisne.

U  promatranom  razdoblju,  održano  je  50  konferencija  za  novinare,  na  kojima  su

govorili izabrani dužnosnici te pročelnici Upravnih odjela Međimurske županije. 

Dio  poslova  preuzeli  su  i  zamjenici  župana.  Tako  je  zamjenica  Herman  preuzela

poslove  vezane  uz  turizam  i  obrazovanje,  gdje  se  fokusirala  na  podizanje  pedagoškog

standarda, pripremu projekata nadogradnje odgojno-obrazovne infrastrukture te nastavku

projekta  predškole  za  pripadnike  romske  nacionalne  manjine  i  produženog  boravka.

Zamjenik Vidović bavi se pitanjima vezanim uz poljoprivredu, rad Gospodarsko – socijalnog

vijeća u Međimurskoj županiji, a aktivno se uključio u rješavanje problema lovišta Orešec i na

slučaju klizišta u Gornjem Međimurju.

3.1. Doneseni akti i akti upućeni Skupštini Međimurske županije 

U razdoblju do 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine donio sam ukupno 108 akata,

od čega 19 odluka, 34 rješenja, 49 zaključaka, 4 pravilnika i jedne upute i smjernice. 

Akti koje je donio župan Međimurske županije 

od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine
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Skupštini Međimurske županije u razvoju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

uputio  sam  ukupno  25  akata,  od  čega  17  odluka,  2  izvještaja,   2  izmjene  proračuna,  1

proračun,  1 smjernica, 1 plan i 1 program rada.

Akti koje je župan uputio Skupštini Međimurske županije na usvajanje u

 razdoblju od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine

3.2. Inicijative i aktivnosti župana i zamjenika Međimurske županije

Tijekom drugih šest mjeseci prošle godine izvršna vlast u Međimurskoj županiji radila

je prema dogovorenom planu i programu. Navedene su aktivnosti koje za koje smatram da

su najvažnije.

SRPANJ

Drugog srpnja potpisana su tri ugovora za izradu projektne dokumentacije za 1. fazu

"Centra znanja Međimurske županije". Prvi se odnosi na zgradu nasuprot glavnog ulaza gdje

će se urediti ITEO - Institut za promicanje kulture znanja, drugi na bivšu konjušnicu gdje će

biti   "Metalska  jezgra"(razvojni  i  edukacijski  centar  za  podršku  metaloprerađivačkom

sektoru),  a treći na bivše skladište neposredno uz željezničku prugu gdje se planira treća

zgrada za potrebe Tehnološko inovacijskog centra Međimurje. Ugovori su bili vrijedni nešto

manje od 600.000,00 kuna.
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Početkom sedmog mjeseca tradicionalno je u prostorima dvorane Graditeljske škole

održan sajam rabljenih udžbenika. Veliki interes osnovnoškolskih učenika i njihovih roditelja

pokazao je opravdanost ovakvog načina prodaje udžbenika.

Tijekom ljeta donesena je odluka da će Međimurska županija za potrebe uništavanja

ambrozije  na  površinama koje  su  u  županijskom vlasništvu  utrošiti  50.000,00  kuna.  Tim

novcem plaćeno je čupanje ambrozije dvjema udrugama, te tisak informativnog letka. 

KOLOVOZ

Početkom kolovoza obiđeno je područje Općine Štrigova, točnije dijelovi koji su najviše

stradali  zbog klizanja  terena.  Vlada RH je  ukupno za  sanaciju  žurnih šteta  od  klizišta  na

području Međimurske županije osigurala 537.104,00 kuna, što je 3 posto od procijenjenih

19.000,000,00 kuna. Također, Županijska uprava za ceste Međimurske županije od Hrvatskih

cesta  dobila  je  1.121.000,00  kuna  interventnih  sredstava.  Zajedno  s  načelnicima

gornjomeđimurskih  općina  premijeru je  upućen zahtjev  za  osiguranje  dodatnih  novčanih

sredstava, kako bi se u potpunosti sanirao teren i spriječila nova klizišta. 

Krenuo sam u obilazak međimurskih gradova i općina kako bi se na terenu upoznao s

projektima koje namjeravaju realizirati u navedenom razdoblju te s problemima koje imaju u

svakodnevnom radu.

Paljenjem  svijeća  i  polaganjem  vijenca  podno  Spomenika  poginulim  i  nestalim

hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih u Čakovcu obilježen je Dan  pobjede i domovinske

zahvalnosti. 

Obiđeni su i radovi na obnovi i izgradnji školskih objekata koji su se odvijali tijekom

ljeta  za  vrijeme školskih  praznika.   Međimurska  županija  u  izgradnju  i  obnovu uložila  je

6.141.188,00 kuna. Najveća investicija bila je nastavak izgradnje novog objekta Gimnazije

"Josipa Slavenskog" Čakovec od 2.286.936,00 kuna. 

Podovom  Europskog  dana  sjećanja  na  žrtve  totalitarnih  i  autoritarnih  režima  na

grobištu  "Sep"  kod nasipa  u  Gornjem Hrašćanu,  položeni  su  vijenci  i  upaljene  svijeće,  a

počast  žrtvama  odala  su  izaslanstva  Međimurske  županije,  Općine  Nedelišće,  Udruge  za

obilježavanje grobišta Međimurske županije, Matice Hrvatske Čakovec te brojni građani. 
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Vlade  Republike  Hrvatske  krajem  kolovoza  Odlukom  je  smanjila  iznos  kojim  se  iz

Državnog  proračuna sufinancira prijevoz  učenika  srednjih  škola  na području Međimurske

županije. U dogovoru s autobusnim prijevoznicima i Hrvatskim željeznicama dogovoreno je

da se  prva dva  tjedna učenici  voze  besplatno.  U dogovoru  s  prijevoznicima postignut  je

Sporazum da se do kraja prvog polugodišta srednjoškolci s područja Međimurske županije

voze besplatno, odnosno da razliku u cijeni od 25 posto koliko ne financira Vlada RH zajedno

pokriju prijevoznici i Međimurska županija. 

U Međimursku županiju pristiglo je i oko 7 i pol milijuna kuna bespovratnih sredstava,

koja idu Udrugama i školama za projekte  u okviru natječaja IPA IV ''Integracija skupina u

nepovoljnome položaju u redovit obrazovni sustav'.

Zahvaljujući inicijativi saborskog zastupnika Dragutina Glavine udvostučena je naknada

koju dobivaju jedinice lokalne samouprave za prostore koje koriste objekti za proizvodnju

električne  energije.  Priključio  sam  se  ovoj  inicijativi,  zahtijevajući  i  ispravljanje  još  nekih

nepravilnosti oko naknade, jer ne dobivaju sve jedinice lokalne samouprave isti iznos prema

hektaru zauzetog područja. 

Održan je 8. voćarski sajam u Donjem Kraljevecu, koji je okupio 150 izlagača iz Hrvatske

ali i inozemstva. U tri dana sajma osim prezentacije proizvoda, održano je i niz predavanja,

okruglih susreta i savjetovanja. Sajam  je  otvorila  izaslanica  ministra  poljoprivrede,

pomoćnica Davorka Hajduković. 

RUJAN

Sjednica Kolegija gradonačelnika i načelnika u Međimurskoj županiji po prvi put nije

održana u Čakovcu, već na terenu u Svetom Martinu na Muri. Cilj je da se odlaskom na teren

pokaže da se Međimurje sastoji od 25 jedinica lokalne samouprave od kojih svaka ima svoje

specifičnosti.  Na  dnevnom  redu  našlo  se  nekoliko  točaka  od  čega  je  najviše  pozornosti

izazvao Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja. O njemu je okupljene gradonačelnike i

načelnike izvjestila Marina Kodba iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Čakovec.  Načelnici

i gradonačelnici upoznali su se i s obvezama koje proizlaze iz Zakona o zaštiti i spašavanju,

problematici sufinanciranja cijene vrtića za udomljenu djecu, a održana je i prezentacija o

ulozi lokalne samouprave u regionalnom razvoju. 
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Povodom  početka  školske  godine  i  programa  "Poštujte  naše  znakove"  kojeg

tradicionalno provodi  Policijska  uprava Međimurska,  u  Područnoj  školi  Dunjkovec  za  sve

učenike održano je  predavanje  o važnosti  odgovornog ponašanja  u prometu i  poštivanja

prometnih propisa. Djeca su dobila i prigodne poklone, poput bojanki i slikovnica koje imaju i

edukativni karakter.

Ispred Mauzoleja  obitelji  Zrinskih  u  Šenkovcu u organizaciji  Zrinske garde Čakovec,

Općine Šenkovec i  Međimurske županije,  održan je  program obilježavanja  7.  rujna 1566.

godine, godišnjice pogibije Nikole Zrinskog Sigetskog. Izaslanstvo Međimurske županije bilo

je i na obilježavanju u mađarskom Szigetvaru.

Naša  je  županija  ove godine bila  županija  partner  21.  međunarodnog  bjelovarskog

sajma,  koji  je  održan  početkom listopada.  Na  njemu  je  sudjelovalo  preko  30  izlagača  iz

Međimurja, što samostalno, što kao dio zajedničkih nastupa.

Tradicionalno od 16. do 22. rujna u organizaciji Međimurske županije, Grada Čakovca i

PU međimurske održan je Europski tjedan kretanja pod sloganom 'Za čisti zrak – na tebi je

red!'.  Sudjelujući u raznovrsnim događanjima kojima se promiče održiva mobilnost, milijuni

Europljana pa tako i  građani Međimurja, pokazuju svoju ekološku osviještenost i  podršku

uvođenju zdravih načina prijevoza u urbanim sredinama.

Sredinom  rujna  održana  je  konferencija  za  novinare  povodom  prvih  100  dana

obnašanja vlasti. 

Zajedno  sa  zamjenicima  prisustvovaom  sam  proslavi  2-te  obljetnice  osnivanja

Međimurske  udruge  München.  Udruga  je  registrirana  pod  nazivom "Heimatverein

Medjimurje  e.V." te  je  ujedno  najstarija  i  najefikasnija  udruga  Hrvata  koja  djeluje  u

Bavarskoj, ali i najaktivnija međimurska udruga u Njemačkoj. Za vrijeme u Domovinskog rata

u Hrvatskoj, Udruga je pomagala stanovnicima u Međimurju, a najviše čakovečkoj bolnici.

19.  rujna  svečano  je  obilježena  22-ga  godišnjica  oslobođenja  Međimurja  od  JNA.

Postavljena  je  spomen-ploča  na  zgradi  bivše  karaule  kod  Graničnog  prijelaza  Goričan,

položeni  su  vijenci  i  upaljene  svijeće  podno spomen obilježja  u  Čakovcu,  a  u  Centru  za

kulturu održana je Svečana akademija na kojoj je bio i predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo

Josipović.
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LISTOPAD

U sklopu manifestacije Jesenski sajam u Grazu, posebno se predstavila Međimurska

županija.  Organizator  predstavljanja  bila  je  Hrvatsko-austrijska  trgovinska  komora  pod

posebnim pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta, a na sajmu se na  prostoru

Obrtniččke komore Sisačko – moslavačke županije predstavila i Hrvatska obrtnička komora –

Županijska komora Čakovec. 

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća  kod Spomenika poginulim i nestalim hrvatskim

braniteljima  u  Domovinskom  ratu  u  čakovečkom  Perivoju  Zrinskih,  obilježen  je  Dan

neovisnosti. 

Povodom  Svjetskog  dana  učitelja  Međimurska  županija  tradicionalno  dodijeljuje

priznanja  mentorima  čiji  su  učenici  osvojili  prva  mjesta  na  županijskim  natjecanjima  u

protekloj  školskoj  godini.  Ovogodišnja  svečanost  održana  je  u  srijedu  u  čakovečkom

Katoličkom  domu.  Priznanja  je  primilo  127  mentora  iz  osnovnih  i  srednjih  škola  u

Međimurskoj županiji. 

Sredinom godine raspisan je  natječaj  za dodjelu  bespovratnih  turističkih potpora  u

Međimurskoj županiji za 2013. godinu. Pet odabranih projekata dobilo je ukupno 200 tisuća

kuna, a Ugovori su javno potpisani sredinom listopada.

U  suradnji  s  Obrtničkom  komorom  Međimurja  nastavljeno  je  sa  stipendiranjem

učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja. Riječ je o projektu koji se provodi već 11 godinu uz

podršku resornog ministarstva,a putem kojeg je učenicima s područja Međimurske županije

podijeljeno preko milijun i 500 tisuća kuna. Ugovore  je  potpisalo  32  učenika,  od  čega  19

novih. Stipendira se 11 različitih zanimanja, a mjesečna stipendija iznosi 600 kuna.

Međimurska  županija  podržala  je  održavanje  Sajma  poslova  koji  je  u  organizaciji

Zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec održano u dvorani Graditeljske škole.

Od 12. do 19. listopada u francuskom Château de Coucyu u sklopu 16. dana hrvatske

kulture predstavila se Međimurska županija. U  80-minutnom programu nastupilo jenekoliko

hrvatskih  kulturno-umjetničkih  udruga,  a  Županija  se  predstavila  i  u  hrvatskom

veleposlanstvu u Parizu.
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Održana  je  3.  sjednica  kolegija  gradonačelnika  i  načelnika  općina  u  Međimurskoj

županiji. Na sjednici se razgovaralo o izradi Razvojne sjednice Međimurske županije od 2014

do 2020 godine, o novom načinu promicanja ulaganja u županiji, obvezama jedinica lokalne

samouprave temeljem Zakona o gospodarenju otpadom. Dana je  i  informacija  o stanju i

kretanjima međimurskog gospodarstva u prošloj godini, a prezentiran je i projekt Centra za

interventnu kardiologiju.

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija djeci hrvatskih branitelja. Na njega su se

mogla javiti djeca umrlih, zatočenih, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, djeca hrvatskih

ratnih vojnih invalida, kao i djeca razvojačenih nezaposlenih hrvatskih branitelja.

Međimurska  županija  sudjelovala  je  u  projektu  "Dajmo  djeci  korijene  i  krila",

Etnografskog muzeja iz Zagreba i zagrebačkog Radio Kaja. U sklopu njega po dječjim vrtićima

u kajkavskom dijelu zemlje doniraju se tradicionalne hrvatske igračke, s ciljem da se djeca

upoznaju s tradicijom izrade državnih igračaka ali i od propadanja očuva ovaj obrt, a kod nas

igračke su dane Dječjem vrtiću "Vjeverica" iz Čakovca.

Projekt pod nazivom "Centar za pomoć i njegu Međimurske županije", koji je u suradnji

s  Međimurskom  županijom,  Gradovima  Murskim  Središćem  i  Prelogom  te  Općinom

Nedelišće provodio Autonomni centar "Act" iz Čakovca  za cilj je imao osposobljavanje 20

ženskih osoba za posao gerontodomaćice. Edukaciju su uspješno završile, a u listopadu su im

na prigodnoj svečanosti uručene diplome.

U  organizaciji  Ministarstva  obrane  Republike  Hrvatske,  podno  središnjeg  križa  na

čakovečkom groblju u Mihovljanu, zapaljene su svijeće povodom Dana svih svetih.

STUDENI

Svečano je otvoren obnovljeni dio 2. kata Muzeja Međimurja Čakovec. Krajem prošle

godine, zbog dotrajalosti urušio se strop u tadašnjem stalnom postavu Likovne galerije, a

nakon uloženoj 200.000,00 kuna, u novouređenim prostorima smješten je novi postav pod

nazivom "Međimurje u Domovinskom ratu".

Održano  je  predstavljanje  Marketinške  strategije  za  privlačenje  izravnih  stranih

ulaganja u Međimursku županiju, zajedno s prvom radionicom za jačanje kapaciteta lokalnih

stručnjaka za podnose s ulagačima. Sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne samouprave,
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a Projekt je financiran iz prekograničnog projekta INVESTrategy, čiji  je nositelj  Regionalna

razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. 

Na inicijativu Obrtničke komore Međimurja,  održan je Okrugli stol na temu prijedloga

Zakona o obrtu. Na skupu su se okupili i saborski zastupnici iz 3. izborne jedinice, kao i sami

obrtnici.  Sudjelovao  je  i  predsjednik  Hrvatske  obrtničke  komore  Dragutin  Ranogajec.

Doneseni zaključci poslani su predlagaču Zakona. 

Prigodnim programom 15. studenog u Gornjem Kuršancu obilježena 349. obljetnica

pogibije Nikole VII Zrinskog. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno obeliska počast

ovom  hrvatskom  velikanu  dali  su  predstavnici  Međimurske  županije,  Općine  Nedelišće,

Matice Hrvatske Čakovec, Zrinske garde Čakovec, Mađarskog društva izviđača Zrinyi Miklos

te brojni građani.

Trećeg vikenda u studenom u Nedelišću je održan sajam "MESAP jesen". Okupili su se

izlagači  iz  Međimurja,  ali  i  ostatka  Hrvatske  i  inozemstva,  kako  bi  sudjelovali  na  četiri

specijalizirana dijela manifestacije, Sajmu ekologije i zdrave prehrane, Sajmu poljoprivrede i

prehrane, Sajmu obnovljivih izvora energije te Sajmu komunalne i ekološke opreme. 

18. studenog u Vukovaru na obilježavanju 22-ge obljetnice pada ovog herojskog grada,

izaslanstvo Međimurske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, odalo je počast

poginulim i nestalim Međimurcima, ali i svima onima koji su tijekom 90-to dnevne opsade

grada poginuli ili mučki ubijeni.

Krajem studenog u Klagenfurtu u Austriji,  potpisao sam Sporazum prema kojemu je

Međimurska županija i službeno postala članica Saveza Alpe Jadran. Ovaj savez  sljednik je

Radne  zajednice  Alpe  Jadran  jedne  od  najstarijih  regionalnih  inicijativa  u  Europi.   Novo-

oformljeni  Savez  svim  će  zainteresiranim  dionicima  olakšati  buduću  suradnju  u  okviru

projekata  i  iskorištavanje  odgovarajućih  EU  programa,  ali  i  suradnju  na  već  dokazanim

projektima, sufinanciranim iz zajedničkog proračuna. 

Zainteresiranim poljoprivrednicima, prezentan je projekt pod nazivom Utjecaj artritisa

encefalitisa  koza  na  konkurentnost  proizvodnje  kozjeg  mlijeka.  Predstavljeni  su  rezultati

projekta  koje  je  provodio  Agronomski  fakultet  iz  Zagrebu  u  suradnji  s   Hrvatskom

poljoprivrednom  komorom  i  Međimurskom  županijom.  Financiralo  ga  je  Vijeće  za
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istraživanje u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede. Na predavanju se govorilo i o hranidbi

jaradi mliječnom zamjenom i tehnologiji proizvodnje mliječne zamjene.

Krajem  studenog  u  zagrebačkom  hotelu  "Dubrovnik",  prisustvovao  sam  na

tradicionalnoj "Međimurskoj večerji". Riječ je o godišnjem okupljanju Međimuraca koji rade i

žive u Zagrebu, njihovih prijatelja, ali i gostiju iz rodnog kraja.

PROSINAC

Održan je Državni referendum o građanskoj inicijativi "U ime obitelji". U Međimurskoj

županiji glasalo se na 153 biračka mjesta, a nisu zabilježene nikakve nepravilnosti.

Izaslanstvo  Međimurske  županije  sudjelovalo  je  na  obilježavanju  22  godišnjice

oslobođenja Lipika i okolice. Na ovom je bojištu poginulo 6 Međimuraca, a najavljeno je i

postavljanje Spomen-ploče.

Kao  rezultat  suradnje  službi  državnih  arhiva  iz  Hrvatske,  Slovenije  i  Bosne  i

Hercegovine, 14. prosinca je u Sarajevu otvorena izložba pod nazivom "Gradovi i trgovišta na

štajersko-hrvatskoj granici".  Na otvaranju je bila zamjenica župana Sandra Herman, a prije

same  izložbe  potpisan  je  Sporazum  o  suradni  između  Državnog  arihva  za  Međimurje  i

Historijskog arhiva u Sarajevu.  On će omogućiti realizaciju zajedničkih projekata i razmjenu

informacija, podataka, izložbi i arhivske građe.

U  organizaciji  Zrinske  garde  Čakovec  16.  prosinca  u   Čakovcu  je  boravio  general

pukovnik Ante Gotovina. Proslavljeni vojskovođa primljen je u počasno članstvo ove udruge,

a u ime Međimurske županije dočekao sam ga zajedno sa svojim zamjenicima. 

Na  inicijativu  Međimurske  županije  i  Vatrogasne  zajednice  Međimurske  županiji  u

Velikoj  vijećnici  Međimurske županije  održan  sastanak  s  predstavnicima Centra  za  vozila

Hrvatske, na kojem je predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, Javne vatrogasne

postrojbe  Čakovec  i  Vatrogasne  zajednice  Međimurske  županije,  prezentiran  program

vatrogasnih navalnih vozila. 

Krenuo je  projekt  pod nazivom "Regija  digitalnih  muzeja",  temeljem kojeg  će  se  u

naredne četiri i pol godine u obnovu Starog grada u Čakovcu uložit će se oko 10 milijuna
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eura. Tim novcem iz europskih strukturnih fondova, ovaj najvrjedniji povijesni spomenik u

Međimurju, osim muzejsko - galerijskih, dobio bi i nove javne i kulturne sadržaje.

U organizaciji  Međimurske županije,  pedesetak kozara iz Međimurja i  Podravine

boravilo je na studijskom putovanju u Ried Inn Kreiss u gornjoj Austriji. Obišli su tri moderno

opremljene farme na kojima su im mladi poljoprivredni austrijski proizvođači  iznijeli  svoja

iskustva. 

Zajedno sa zamjenicima podovom Božićnih blagdana obišao sam i darivao one naše

sugrađane koji si zbog slabijeg imovinskog stanja ne mogu priuštiti blagdansko slavlje kakvo

bi htjeli. 

3.3. Protokolarne aktivnosti 

Prvog  dana  srpnja  naša  zemlja  postala  je  28.  punopravna  članica  Europske  unije.

Ulazak u EU obilježen je većini jedinica lokalne samouprave, a Međimurska županija osim

posjete  prve  potpredsjednice  Vlade  Republike  Hrvatske  i  ministrice  vanjskih  i  europskih

poslova dr. sc. Vesne Pusić Murskom Središću i bala u Palači Zrinskih, zajedno s Policijskom

upravom  Međimurskom  točno  u  ponoć  na  graničnom  prijelazu  Goričan  organizirala  je  i

svečano postavljanje ploče s natpisom EU.  Također, podignuta je i zastava Europske unije.

Županija je zajedno s većinom međimurskih gradova i općina sudjelovala u organizaciji više

desetaka  događanja  s  ciljem  promocije  pogranične,  najsjevernije  hrvatske  županije.

Prvog  sljedećeg  vikenda  obišao  sam  granični  prijelaz  Goričan,  kako  bi  se  na  licu  mjesta

uvjerio o promjenama koje je članstvo donijelo u načinu prelaska državne granice, posebice

tijekom turističke sezone.

Ministarstvu  vanjskih  i  europskih  poslova  uputio  sam  inicijativu  za  izmjenom

Sporazuma  o  pograničnom  prometu  i  suradnji  između  Republike  Hrvatske  i  Republike

Slovenije,  na  način  da  se  prelazak  državne  granice  s  osobnom  iskaznicom  omogući  bez

izdavanja  jednokratne  dozvole.  Naime,  građani  koji  su  za  prelazak  granice  koristili

malogranični prijelaz preko kojeg se prelazi s malograničnim propusnicama, a istu nisu imali

naplaćivalo se izdavanje jednokratne dozvole u iznosu od 3 kune. Ulaskom u Europsku uniju

promijenio se način prelaska granice između Hrvatske i  zemalja članica,  pa ovakav način

predstavljao nepotrebno administriranje. 
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U sklopu obilježavanja ulaska Hrvatske u EU u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja

Čakovec otvorena je izložba slika i grafika mađarskog umjetnika Győze Somogya. Izložba je

postavljena kao  poklon Republike Mađarske našoj zemlji i Međimurskoj županiji povodom

ulaska u Europsku uniju. Na otvaranju izložbe osim dužnosnika Međimurske županije i Grada

Čakovca te predstavnika javnog života Međimurja bili su i potpredsjednik Vlade Republike

Mađarske  i  ministar  javne  uprave  i  pravosuđa  dr.  Tibor  Navracsics  kao  i  veleposlanik

Republike Mađarske u Republici Hrvatskoj Nj.e.  Gábor Iván.

Posljednjeg dana sedmog mjeseca u službenom posjetu Međimurskoj županiji boravio

je  ministar  gospodarstva  Vlade  RH  Ivan  Vrdoljak.   Nakon  potpisivanja  Ugovora  o

uspostavljanju  jamstvenog  fonda  za  prerađivačku  industriju  i  inovacije  u  prerađivačkoj

industriji za 2013. godinu, vrijednog 585.000,00 kuna, ministar je posjetio tvrtku Čateks d.d.

u Čakovcu te  održao radni sastanak sa županijskim dužnosnicima. 

Povod otvaranja Porcijunkulova, u radnom posjetu Međimurskoj županiji 1. kolovoza

boravila je direktorica Hrvatske turističke zajednice Meri Matešić. Održala je radni sastanak s

dužnosnicima Međimurske županije te kasnije i članovima Turističkog vijeća.  Na sastanku je

zatražena  podrška  daljnjem  razvoju  kontinentalnog  turizma  i  potporu  projektima  koji

Međimurje pozicioniraju kao eno-gastronomsku destinaciju.

U rujnu je u službenom posjetu Međimurskoj županiji boravio predsjednik Republike

Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović. Održao je sastanak sa županijskim dužnosnicima, radni ručak sa

gradonačelnicima i načelnicima međimurskih gradova i općina, rezanjem groza simbolično

označio  početak  berbe  grožđa,  a  svojom  nazočnošću  uveličao  je  Svečanu  akademiju

povodom Spomendana oslobođenja Međimurja 1991. Predsjedniku su prezentirani planovi

koje Međimurska županija ima u gospodarskom i turističkom razvoju. 

U  Čakovcu  je  u  drugoj  polovici  rujan  održan  radni  sastanak  predstavnika  četiri

sjeverozapadne hrvatske županije. Župani Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije Predrag

Štromar i Željko Kolar kao i zamjenici župana Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke

županije  Neven Alić  i  Darko Sobota  razgovarali  su  o projektima u turizmu,  promoviranju

gospodarstva  putem  sajmova,  ali  i  o  zajedničkom  nastupu  prema  službenom  Zagrebu  i

europskim fondovima.
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Posjetio  nas  je  i  predsjednik  Skupštine Grada  Zagreba  Darinko Kosor,  a  s  njime je

razgovarano  o  suradnji  između  naše  županije  i  glavnog  hrvatskog  grada.  Dogovoreno  je

osiguravanje prodajnog prostora u Zagrebu gdje će se prezentirati i promovirati međimurski

autohtoni proizvodi, kao i naše manifestacije i turistička ponuda.

Tradicionalno  u  organizaciji  Zaklade  i  Radija  1  iz  Čakovca  održana  je  akcija  "Radio

gorice za Katružu", na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske u mandatu 2000.

- 2010. Stjepan Mesić. 

Početkom  listopada  u  službenom  posjetu  Međimurskoj  županiji  boravio  je  župan

primorsko-goranske  županije  Zlatko  Komadina.  Razgovaralo  se  o  nastavku  suradnje  i

povezivanju dviju hrvatskih regija,  a dogovoren je i  dolazak vinara iz primorskog kraja na

slijedeće Urbanovo.

Makedonija  i  Hrvatska  nemaju  neriješenih  pitanja  iz  prošlosti,  imaju  zajedničku

povijesti  i  slične  interese.  No,  gospodarska  suradnja  je  u  posljednjih  nekoliko  godina  u

opadaju,  te  se  to  mora  promijeniti.  Naglasak  je  to  sa  službenog  posjeta  veleposlanice

Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj nj.e. Daniele Karagjozoske, koja je osim sastanka

u Uredu župana, posjetila i tvrtku "Bernarda" d.o.o. iz Pušćina.

17.  listopada  u  službenom  posjetu  Međimurskoj  županiji  boravila  je  prva

potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i  ministrica vanjskih i europskih poslova dr. sc.

Vesne Pusić. Na sastanku s dužnosnicima Međimurske županije bilo je govora o suradnji s

hrvatskom vladom ponajprije na podršci  razvojnim i infrastrukturnim projektima, zatim o

smanjenju  duga  županijskog  proračuna,  ali  i  o  jačanju  županija  odnosno  daljnjoj

decentralizaciji Hrvatske.

U studenom sam se  na  "Danima ruske  kuhinje"  koji  su  održani  u  Hotelu  "Kralj"  u

Donjem  Kraljevcu,  susreo  s  veleposlanikom  Ruske  federacije  u  Republici  Hrvatskoj  nj.e.

Robertom  Markaryanom.  Tom  prilikom  razgovarali  smo  o  mogućnostima  gospodarske

suradnje, odnosno ulaganjima ruskih poduzetnika na područje Međimurske županije.

U prosincu je zamjenik župana Zoran Vidović primio veleposlanika Republike Ukrajine u

Republici Hrvatskoj nj.e. Oleksandra Levčenka. Međimurska županija i  Rivnenska oblast iz
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Ukrajine imaju potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji te je sastanak bila prilika da se

dogovore daljnji koraci na njenom produbljivanju.

Na inicijativu voditeljice međuparlamentarne skupine prijateljstva, saborske zastupnice

Sunčane  Glavak,  početkom  prosinca  je  u  cjelodnevnom  posjetu  Međimurskoj  županiji

boravio veleposlanik  Kraljevine Maroko u Republici  Hrvatskoj,  nj.e.  Moulay  Abbes Kadiri.

Veleposlanik je obišao tvrtke Arteferro Dohomont iz Goričana, Šestan-Busch iz Preloga, Panu

Stolarija i Đurkin d.o.o iz Čakovca, a susreo se i s preloškim gradonačelnikom Ljubomirom

Kolarekom. U Međimurskoj županiji održan je kraći radni sastanak.

Visoki državni dužnosnici koji su posjetili Međimursku županiju

1. predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović

2. prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova

dr. sc. Vesna Pusić

3. ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak

4. ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš

3.4. Primanja predstavnika udruga i građana

Krajem  lipnja  zajedno  sa  svojim  suradnicima,  primio  sam  učenike  međimurskih

osnovnih  i  srednjih  škola  koji  su  na  školskim  natjecanjima  u  školskoj  godini  2012/2013

osvojili 1. mjesta na državnoj razini.

Primio  sam  i  učenice  i  učenike  međimurskih  osnovnih  škola  koji  su  sudjelovali  na

državnom natjecanju "Sigurno u prometu 2013". Prošle godine natjecanje je održano krajem

svibnja u Zadru, a ekipa Međimurske županije osvojila je ekipno prvo mjesto. 
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Primljeni su članovi biciklističkog kluba "Mura – avantura" iz Sv. Martina na Muri koji

su na državnom natjecanju koje sredinom srpnja održano u Pakracu ostvarili  su izuzetne

rezultate, jedno prvo, dva druga i jedno treće mjesto. 

Na  europskom  prvenstvu  koje  je  početkom  listopada  održanu  u  norveškom  gradu

Lillehammeru,  Mažoretkinje  Goričan  osvojile  su  tri  zlata  i  jedno  srebro,  te  sam  ih  tom

prigodom primio zajedno sa zamjenikom župana Zoranom Vidovićem.

Primio  sam  učenike  nastave  Građanskog  odgoja  u  čakovečkoj  3.  osnovnoj  školi.

Program se u ovoj školi eksperimentalno provodi, kao jedinoj u Međimurskoj županiji. 

Primio sam  sedamnaestoricu dobrovoljnih darovatelja krvi i  to žene su krv dale preko

50 te  muškarce koji su krv dali preko 100 puta.

Zajedno sa zamjenicima, primio sam članove Udruge za pomoć osobama s mentalnom

retardacijom  Međimurske  županije,  koju  su  na  sportskom  natjecanju  za  osobe  s

invaliditetom, koje je krajem kolovoza održano u Puli ekipno su osvojili prvo mjesto. Odlazak

na natjecanje sufinancirala je Međimurska županija. 

Početkom studenog  zajedno sa  zamjenicima primio  sam sportaše  koji  su  u  prošloj

godini  postigli  zapažene uspjehe u zemlji  i  inozemstvu.  Riječ je o članovima Streličarskog

kluba  "Katarina  Zrinski"  iz  Čakovca,  Mihaelu  Štebihu,  Krešimiru  Krušelju  i  Regini  Novak,

biciklistu Robertu Setniku te kick-boksaču Luki Vrbancu. 

4. prosinca primio sam članice Teniskog kluba "Franjo Punčec" iz Čakovca, Ivu Mekovec

i  Emu  Mikulčić,  koje  su  na  turnirima  održanim  u  drugoj  polovici  prošle  godine,  osvojile

odlična mjesta. 

Primio  sam  i  predstavnice  Saveza  sportske  rekreacije  žena  Međimurske  županije.

Članice  saveza  na  brojnim  natjecanjima  na  kojim su  ove  godine  sudjelovale,  osvojile  su

pregršt medalja.

Na ekipnom Prvenstvu Hrvatske koje je u Zagrebu održano 15. prosinca, sudjelovala je

ženska  kadetska  ekipa  Karate  kluba  Globus  uz  Čakovca,   pojačana  karatisticama  iz  KK

Nedelišće i  KK Međimurje. Tamo su osvojile prvo mjesto, te sam ih tim povodom primio
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krajem godine. Na natjecanju u Zagrebu bile su Lucija Ružaj, Laura Rehak, Lucija Lesjak, Ana

Ciglarić i Mateja Rumplin, a vodili su ih treneri Mladen Vizinger i Dejan Slukić. 

Želim napomenuti  da je  u  navedenom razdoblju  kroz  moj  ured prošlo više  stotina

građana,  koji  su  me  upoznali  sa  svojim  problemima,  ali  i  konkretnim  prijedlozima  za

poboljšanje situacije u županiji. Ovakva praksa nastavit će se i u budućnosti.

Osim  odlaska  na  proslave  u  Muenchen,  Međimurska  županija  aktivno  surađuje  s

udrugama  Međimuraca  u  Hrvatskoj  i  svijetu.  Osim  s  Udrugom  Međimuraca  Muenchen,

konkretne aktivnosti za 2014. godinu dogovorene su i s Društvom Međimuraca Švicarske,

Zavičajnim društvom "Međimurje"  iz  Zagreba,  Zavičajnim društvom "Pinklec"  iz  Karlovca,

Hrvatskim  kulturnim  društvom  "Međimurje"  Ljubljana  te  Hrvatskim  kulturnim  društvom

"Pomurje" iz Lendave.

3.5. Suradnja s medijima

S ciljem što boljeg informiranja javnosti te omogućavanja dvosmjerne komunikacije između

javnih službi i građana, uvedene su redovite radijske kontakt-emisije, televizijske emisije, a s

tvrtkom koja ima koncesiju za emitiranje televizijskog programa na području Međimurske

županije, dogovoren je povremeni prijenos aktualnog sata Sjednice Skupštine Međimurske

županije.

Tijekom 2014. s istim ciljem, uvest će se redovite konferencije za novinare, na kojima će

izvršna vlast Međimurske županije javnost obavještavati o ostvarenom te planiranom.
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4. SKUPŠTINA I OPĆI POSLOVI

U Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove zaposleno je 11 službenika.

Uz  navedene  službenike  u  radu  Upravnog  odjela  dodatno  sudjeluje  još  jedna  osoba  na

stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.  

Tijekom promatranog razdoblja 01.07.2013.-31.12.2013. godine Upravni odjel je bio

nositelj velikog broja sjednica, kako Skupštinskih, tako i ostalih radnih tijela. Jedno od bitnih

obilježja promatranog razdoblja je rješavanje, odnosno smanjenje broja sudskih predmeta.

Nadalje, općenito je primijećena tendencija porasta potrebe za pravnom pomoći, kako od

strane županijskih upravnih odjela,  tako i  od strane ustanova/društava kojima je  osnivač

Međimurska županija.

4.1. Skupština Međimurske županije

Tijekom razdoblja na koje se odnosi  ovo Izvješće  održano je 5 sjednica Skupštine

Međimurske županije, na kojima je donijeto 38 odluka, 28 zaključaka i 19 rješenja, odnosno

ukupno 85 akata. 

4.2. Stalna radna tijela Skupštine Međimurske županije

U promatranom razdoblju Mandatna komisija održala je 3 sjednice, Odbor za izbori

imenovanja 3, Odbor za Statut, Poslovnik i propise 4, Odbor za lokalnu samoupravu 1, Odbor

za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 1,  Odbor za financije i proračun 4, a

Odbor za dodjelu javnih priznanja 1 sjednicu.

4.3. Službenički odnosi

U promatranom razdoblju izdano je  95 rješenja  - 93 (upravnih akata) i 2 (neupravnih

akata).  Pripremljeno  je  i  obrađeno   12  Ugovora  o  djelu,  65  potvrdi,  1  pravilnik,  6

sistematizacija, 2 zaključka, 4 odluke, 19 zahtjeva i programa za stručno osposobljavanje, 18

ugovora za stručno osposobljavanje, 3 izvješća, 2 zapisnika, 1 natječaj, 1 plan te 6 mjesečnih

obračuna putnih troškova.
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4.4. Pravni poslovi

U  promatranom  razdoblju   rješavali  su  se  imovinsko-pravni  odnosi  vezani  uz

kupoprodaju  nekretnine  od  strane  CWS  BOCO  d.o.o.,   prijenos  nekretnina  namijenjenih

cestovnoj  infrastrukturi  na  Grad  Čakovec  (područje  Poslovnog  parka  Međimurje),

kategorizaciju  nekretnine  na  području  k.o.  Selce,  objavljena  su  dva  natječaja  za  prodaju

nekretnina (Poslovni park Međimurje), obavljena je kupoprodaja k.o. Bukovec, koncesija –

javni  linijski  prijevoz  autobusima,  izrađeni  su  prvostupanjski  akti  iz  područja  prometa,

cijepanje nekretnina, formiranje novih čestica i prodaja nekretnina u školskom vlasništvu.

Osnovani su Zaklada za prevenciju, i Centar za pomoć i njegu u kući  te izrađeni osnivački

akti,  Statuti  i  pravilnici,  rješavavani  su  imovinsko-pravnih  poslova  Ljekarna  Čakovec  –

Štrigova, dana je pravna pomoć oko izgradnje komunalne infrastrukture u romskim naseljima

(Piskorovec, Pribislavec, Lončarevo i Parag)

4.5. Ostali pravni poslovi

Izrađeni su i doneseni svi akti vezani uz organizaciju učeničkog i studentskog prijevoza, akti u

svezi  izdavanja minimalnih tehničkih uvjeta domova socijalne skrbi.  Izrađeni  su i  ugovori,

pravilnici, dani pravni savjeti i konkretna pravna pomoć upravnim odjelima, ustanovama i

trgovačkim društvima u vlasništvu MŽ, te općinama s područja Međimurske županije.

4.6. Ostali poslovi

4.6.1. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije

Povjerenstvo je  održalo 1  sjednicu,  te  Koordinaciju tijela  i  drugih čimbenika obveznih za

postupanje  po  Protokolu  o  postupanju  u  slučaju  nasilja  u  obitelji  (gošća  Višnja  Ljubičić,

pravobraniteljica za ravnopravnost spolova), obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja

nad ženama, radionicu u OŠ Gornji Mihaljevec i dr. (stalna suradnja s nevladinim udrugama,

ravnateljicom  Doma  za  zbrinjavanje  žrtava  nasilja  Sigurna  kuća,  Obiteljskim  centrom  za

Međimursku  županiju,  Koordinacijom  za  ljudska  prava  Međimurske  županije,

predstavnicama  Centra  za  socijalnu  skrb  Čakovec,  predstavnicima  Policijske  uprave

međimurske, predstavnicima pravosuđa i dr.)
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4.6.2. Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije

Koordinacja je  održala 1 sjednicu, te radionicu u OŠ Gornji Mihaljevec „Ljudska prava – svi

smo mi različiti ali zaslužujemo jednaka prava“

4.6.3. Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije

Stožer je održao je 1 sjednicu, te jednu županijsku vježbu zaštite i spašavanja, a Stožer zaštite

i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Međimurske županije sudjelovali su 28. 10. 2013.

godine na simulacijskoj vježbi „Vodni val 2013.“ u organizaciji DUZS-a i MORH-a (izvršeno je

ažuriranje  Procjene  ugroženosti  i  Plana  zaštite  i  spašavanja  Međimurske  županije,  te

popunjavanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite; predstavnik Međimurske županije (Alan

Resman) sudjelovao u osnivanju udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje

rizika od katastrofa Republike Hrvatske; u toku je izrada Procjene i Plana zaštite od požara;

kontinuirana  i  kvalitetna  suradnja  sa  svim  subjektima  uključenim  u  zaštitu  i  spašavanje

(Hrvatske vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Policijska uprava međimurska, Zavod

za  hitnu  medicinu,  Vatrogasna  zajednica  Međimurske  županije  i  dr.);  u  cilju  kvalitetnije

razmjene potrebnih informacija s Republikom Slovenijom, predstavnici Međimurske županije

sudjelovali su sastanku u DUZS-u) 

4.6.4. Službeni glasnik Međimurske županije

U  razdoblju  od  01.  07.  do  31.  12.  2013.  godine  izdano  je  8  „Službenih  glasnika

Međimurske županije“ (od broja 10 do broja 17, uz napomenu da su brojevi 18 i 19 tiskani u

siječnju 2014. godine, a broj 20 će biti tiskan polovicom veljače 2014. godine) 

4.6.5. Informatička podrška

Uz uobičajeno obavljanje poslova održavanja računala, mreže, web-stranica, sigurnosti

pristupa Internetu, nadogradnji svih vrsta aplikacija, čišćenje i kontrola antivirusnim alatima i

ostale zadatke kroz specificirano razdoblje imali smo i par bagatelnih nabava informatičke

opreme. Prikupljali  smo i  ponude za nadogradnju postojećih web-stranica,  koje su bile u

posljednje vrijeme dosta ranjive sa aspekta njihove sigurnosti, što se i riješilo krajem osmog

mjeseca.
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Prije  svake  sjednice  Skupštine  Međimurske  županije,  sve  materijale  digitaliziramo  i

prebacujemo u PDF format te objavljujemo na Internetu. Nakon završetka sjednice snimke

također na traženje Upravnog odjela za poslove župana objavljujemo  na Internetu. 

Službene glasnike počeli smo objavljivati i na popularnim stranicama SCRIBD.COM što je

trenutno  najveća  besplatna  digitalna  knjižnica  na  svijetu,  te  su  isti  na  taj  način  i  lakše

dostupni građanima.

4.6.6. Ostalo

Tijekom  8.  mjeseca  ažurirali  smo  dokumente  Zaštite  na  radu  za  sredstva  za  rad,

gromobranske instalacije i dimovode, također preko sustava bagatelne nabave.

Krajem  godine  izradili  smo  i  Pravilnik  o  provedbi  mjera,  standarda  i  sigurnosti

informacijskog sustava Međimurske županije koji je i službeno donesen 10.12.2013. godine.

Uz svoje uobičajene zadatke, pomažem i ustanovama u sklopu županije za bilo kakvo

savjetovanje  ili  informatičku  pomoć,  tako  već  par  godina  uređujemo  stranice  i  Muzeja

Međimurja,  naših  Zaklada  unutar  naših  web-stranica,  MIN-a,  i  Obiteljskog  centra

Međimurske županije.
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5. OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT

U  ovim  resorima  u  drugom  dijelu  2013.  godine  najveću  pozornost  posvetili  smo

osiguravanju  materijalnih  i  financijskih  uvjeta  za  rad  osnovnih  i  srednjih  škola  kojima  je

Međimurska županija osnivač, za potporu studentskom i srednjoškolskom standardu te za

pribavljanje što veće potpore za projekte obrazovanja Roma.

5.1. Obrazovanje

5.1.1.  Upravljanje  decentraliziranim  sredstvima  namijenjenim  osiguravanju  

minimalnog standarda osnovnog i srednjeg školstva 

Financiranje decentraliziranih funkcija uređeno je odlukama Vlade RH prema kojima

je Upravni odjel izradio Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

funkcija  srednjih  škola  kojima  je  osnivač  Međimurska  županija  te  učeničkih  domova  u

Međimurskoj županiji i Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

funkcija  osnovnih  škola  kojima  je  osnivač  Međimurska  županija.  Na  osnovi  tih  odluka

pripremljeni su provedbeni dokumenti, planovi investicijskih i kapitalnih ulaganja za osnovne

i srednje škole.

Temeljem navedenih dokumenata mjesečno se izrađuju nalozi za isplatu osnovnim i

srednjim školama i prati namjensko trošenje sredstava te tromjesečno priprema izvješća za

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Isto tako, sudjelovanjem u radu povjerenstava

za  javnu  nabavu  u  osnovnim  i  srednjim  školama  prati  realizaciju  planova  i  namjensko

trošenje sredstava.

5.1.2. Priprema kapitalnih ulaganja u osnovnom i srednjem školstvu

Nakon obilaska svih osnovnih i  srednjih škola te Učeničkog doma načinjen je plan

investicija  i  investicijskog  održavanja.  U  srednjim  školama  najveće  je  ulaganje  bilo  u

dogradnju učioničkog prostora Gimnazije Čakovec dok su se u ostalim školama izvodili samo

manji radovi na održavanju i sanaciji problematičnih točaka. 

U osnovnim školama najveće je ulaganje bilo u krovišta osnovnih škola (1000.000,00

kn), sufinancirane su izgradnje dviju dvorana i izmjena stolarije u OŠ Pribislavec. Ostali radovi

na održavanju obavljeni su na 15 osnovnih škola.



Izvješće o radu župana MŽ 1. srpnja – 31. prosinca 2013. godine

5.1.3.  Javni  poziv  Ministarstva znanosti,  obrazovanja  i  sporta  za  infrastrukturne projekte

izgradnje škola i sportskih dvorana  

S ciljem jačanja odgojno-obrazovne infrastrukture na području Međimurske županije

odnosno  s  ciljem  stvaranja  jednakih  materijalnih  i  prostornih  uvjeta  za  sve  učenike  u

odgojno-obrazovnom  procesu  i  osiguranjem  optimalnog  funkcioniranje  škola  prema

važećem  pedagoškom  standardu,  preuzeta  je  koordinacija  na  prijavi  i  izradi  predstudija

izvodljivosti  za  izgradnju  i  dogradnju  škola  Međimurske  županije.  Tako  je  na  Javni  poziv

Ministarstva znanosti,  obrazovanja i  sporta kojim se želi  pripremiti  zaliha infrastrukturnih

projekata  čija  bi  se  provedba  mogla  financirati  iz  Europskog  fonda  za  regionalni  razvoj

(ERDF)  u programskom razdoblju 2014.-2020. do 31.  prosinca 2013.  godine prijavljeno 7

osnovnih škola.

5.1.4. Upisna politika

Novost u funkcioniranju srednjeg školstva bili su i elektronički upisi u prve razrede

srednjih škola za ovu školsku godinu koji  su uspješno obavljeni u zajedništvu sa srednjim

školama,  Uredom  državne  uprave  i  MZOS-om.  Svakodnevno  su  se  elektronički  pratili  i

potvrđivali  upisi,  pisali  su se  različiti  prijedlozi  i  izdavale  suglasnosti  kako bi  se  osiguralo

normalno  funkcioniranje  novoupisanih  razreda,  a  svoj  djeci  osigurao  nastavak

srednjoškolskog obrazovanja.

5.1.5. Županijska natjecanja, susreti i smotre

Organizirane  su   školske  i  županijske  razine  natjecanja  i  smotre.  Pripreme  za

natjecanja u šk. god. 2013./2014. počele su u listopadu sastancima u Ministarstvu znanosti,

obrazovanja i  sporta te formiranjem povjerenstava na nivou županije. Također je Svjetski

dan nastavnika u listopadu obilježen svečanim prijemom mentora čiji su učenici osvojili prvo

mjesto na županijskom ili međužupanijskom natjecanju ili smotri kod župana Međimurske

županije.  Svrha  natjecanja  i  smotri  leži  u  predstavljanju  rezultata  rada,  znanja,  vještina,

sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području.

5.1.6. Obrazovni program „Edukacijsko jutro “

U  sklopu  Festivala  tolerancije  –  Festivala  židovskog  filma,  bili  smo  suorganizator

obrazovnog programa za djecu i mlade pod nazivom Edukacijska jutra. Cilj je ovog programa
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približiti mladima tragediju Holokausta na njima razumljiv način te prenijeti osnovne ideje

Festivala:  promicanje  tolerancije,  čovjekoljublja  i  prihvaćanja  različitosti.  Tako  je  na

ovogodišnjem programu sudjelovalo oko 500 učenika osmih razreda iz 13 osnovnih škola

Međimurske županije. Edukacijska jutra svake godine  dobivaju preporuku Ministarstva, kao i

Agencije  za  odgoj  i  obrazovanje,  koja  ih  redovito  ističe  kao  ogledni  primjer

izvaninstitucionalnog obrazovanja za mlade.

5.2. Kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata te drugi oblici potpora

5.2.1. Stipendiranje djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata

Međimurska županija isplaćuje stipendije djeci  poginulih i  nestalih branitelja,  djeci

hrvatskih  ratnih  vojnih  invalida  i  djeci  nezaposlenih  razvojačenih  hrvatskih  branitelja.

Natječajni postupak proveden je krajem 2012., a stipendije su se počele isplaćivati mjesečno

od studenog 2012. do lipnja 2013. Prima ih 59 učenika srednjih škola. 

5.2.2. Kreditiranje studenata 

I  dalje  se  prati  sustav  kreditiranja  studenata  i  postdiplomanata.  Početkom  2013.

godine  raspisan  je  natječaj  i  proveden  novi  postupak  dodjele  kredita.  Povjerenstvo  je

donijelo odluku o dodjeli 35 studentskih kredita i 1 kredit za školarinu.

Kao administrativna i stručna podrška Povjerenstvu za dodjelu učeničkih i studentskih

kredita,  Upravni  je  odjel  u  drugom  polugodištu  2013.  izradio  više  analiza  funkcioniranja

sustava  kreditiranja  studenata.  Posebna  pozornost  posvećena  je  donošenju  odluka  o

podmirivanju dijela kreditnih obveza studenata koji su za to ispunili pravilnicima predviđene

uvjete.  U predlaganju rješenja posebno se vodilo računa o jednakom odnosu prema svim

korisnicima, o dosljednosti pri predlaganju odluka i o realnim proračunskim mogućnostima. 

5.2.3. Subvencioniranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola i studentima

Svi srednjoškolci u Međimurskoj županiji imaju besplatan prijevoz kojeg sufinanciraju

MZOS temeljem Odluke Vlade RH, MŽ temeljem Odluke župana i prijevoznici. Na mjesečnoj

bazi prikupljaju se i kontroliraju potvrde te se usklađuju sa spiskovima i fakturama. 
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5.2.4. Osobni pomoćnici učenicima s teškoćama odnosno s posebnim potrebama

I  ove  godine  nastavljeno  je  s  projektom  osobnih  pomoćnika  u  nastavi  za  pomoć

učenicima  s  posebnim  potrebama  posebice  onima  s  motoričkim  smetnjama,  oštećenim

sluhom ili vidom kao i s kombiniranim i drugim poteškoćama. Kao pomagači angažirani su u

najvećem broju slučajeva nezaposleni  mladi  ljudi  sa solidnim pedagoškim znanjem koji  u

svom  radu  mogu  primijeniti  stručna  znanja  i  steći  iskustvo  u  radu.  U  projektu  kojega

financiraju Međimurska županija, općine i gradovi sudjeluje 14 osnovnih i 4 srednje škole i

ukupno je angažirano 19 osobnih pomoćnika.

Upravni odjel aktivno sudjeluje u različitim aktivnostima udruga koje brinu o djeci s

teškoćama u razvoju.

5.3. Kultura

5.3.1. Proračunsko financiranje i javne potrebe u kulturi

Financiranje  kulture  u  2013.  godine  odvijalo  se  na  osnovi  proračunom  utvrđenih

stavki za pojedine, uglavnom institucionalne korisnike – Muzej Međimurja,  Knjižnicu „Nikola

Zrinski“  i  Centar  za  kulturu Čakovec.  Navedene  institucije  poslale  su  izvješća  o  radu za

prethodnu  godinu  i  programe  rada,  a  izvješće  Muzeja  Međimurja,  sukladno  Zakonu  o

ustanovama, pripremljeno je za skupštinsko zasjedanje.

U  drugom polugodištu  2013.  bila  je  realizacija  Programa javnih  potreba u  kulturi

Međimurske županije za 2013. 

U  studenom  2013.  od  svih  su  općina  i  gradova  prikupljani  podaci  o  planiranim

projektima  u  kulturi  za  koje  se  očekuje  financiranje  iz  fondova  EU  posredovanjem

Ministarstva kulture RH. Općine su predložile 31 projekt, ali gotovo ni jedan od njih nije bio s

pripremljenom dokumentacijom. Prijedlozi  su  sistematizirani  i  proslijeđeni  u Ministarstvo

kulture. 
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5.4. Obrazovanje Roma

5.4.1. Strategija obrazovanja Roma u RH

Upravni odjel usklađuje svoj rad s radom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

te Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Brine o predškolskom,

osnovnoškolskom  i  srednjoškolskom  obrazovanju  Roma,  zatim  o  studentima  Romima  i

štićenicima Učeničkog doma pri Graditeljskoj školi.

U  suradnji  s  osnovnim  i  srednjim  školama  prati  se  osnovno  i  srednjoškolsko

obrazovanje  romskih  učenika  i  njihova  prohodnost  kroz  sustav,  a  aktivno  se  uključuje  u

rješavanje konkretnih problema. 

5.4.2. Predškola

U lipnju 2013. godine završena je još jedna školska godina s projektom With pre-

school  education to  complete  integration.  Predškole  su radile  pri  školama:  OŠ Vladimira

Nazora Pribislavec, OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Mala Subotica (PŠ Držimurec-Strelec),

OŠ Orehovica i OŠ Jože Horvata Kotoriba te u Dječjem vrtiću „Pirgo“. Projektom su također

osigurana sredstva za prijevoz romske djece iz naselja Sitnice u Dječji vrtić Mursko Središće.

U projekt su, osim škola, uključeni gradovi  i  općine, socijalni radnici, odgojitelji  i  studenti

Učiteljskog fakulteta. Projekt financiraju Međimurska županija, Roma Education Fund (REF)

sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvo znanosti, odgoja i obrazovanja, a ukupna vrijednost

projekta bila je  349.718,00 eura.

U drugoj polovici 2013. prišlo se izradi programa za 2013./2014. školsku godinu te su

obavljeni dogovori  s Ministarstvom znanosti,  odgoja i  obrazovanja i  REF-om. Predškola je

počela u rujnu 2013. godine na istim lokacijama kao i prethodnih sa 180 polaznika.

 5.4.3.  IPA projekt  –  Produženi  boravak za  učenike  romske nacionalne manjine u  1.  i  2.

razredu osnovne škole

Međimurska  županija  je  nositelj  projekta  Produženi  boravak  za  učenike  romske

nacionalne manjine u 1. i  2. razredu osnovne škole u okviru programa IPA 4,  Integracija

skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. Projekt se financira sredstvima

Europske  unije  iz  Europskog  socijalnog  fonda,  Međimurske  županije  i  REF-a.  Ukupna
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vrijednost  projekta:  178.701,04€ Trajanje  projekta:  21.  kolovoza  2013.  -  21.  lipnja  2014.

Korisnici projekta su učenici 1. i 2. razreda OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Jože Horvata

Kotoriba i OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, roditelji učenika, učitelji i stručni suradnici

navedenih škola.  Opći cilj projekta je stvaranje jednakih uvjeta za potpunu integraciju djece

romske  nacionalne  manjine  u  osnovnoškolsko  obrazovanje  na  području  Međimurske

županije,  dok  su  specifični  ciljevi  projekta  osigurati  u  produženom  boravku  učenicima

Romima 1. i 2. razreda iz OŠ Jože Horvata Kotoriba, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica i Dr.

Ivana Novaka Macinec pomoć pri svladavanju nastavnog gradiva, usvajanju hrvatskog jezika,

osiguranje  prostornih  uvjeta  za  pisanje  domaće  zadaće  i  učenje  te  adekvatne  uvjete  za

proces socijalizacije.

5.5. Sport

5.5.1. Suradnja sa Zajednicom sportova Međimurske županije

Održano je nekoliko sastanaka sa Zajednicom sportova Međimurske županije vezano

uz  dogovor  i  raspored  treninga  i  utakmica  za  nositelje  kvalitete  međimurskog  sporta  u

sportskim dvoranama osnovnih i  srednjih škola Međimurske županije i  vezano uz  ostale

aktivnosti predviđenim njihovim planom rada.

5.5.2. Suradnja sa Savezom ŠŠK Međimurske županije

Održano  je  nekoliko  sastanaka  sa  savezom  ŠŠK  MŽ  o  aktivnostima  predviđenim

njihovim planom rada.
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6. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I NACIONALNE MANJINE

U razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće sve aktivnosti i poslovi koje su obavljani

vezano  uz  ove  resore,  provođeni  su  u  skladu  s  postojećom  zakonskom  regulativom,  u

suradnji  s  ustanovama,  udrugama  civilnog  društva  te  stručnim osobama iz  tih  područja.

Poslovi vezani uz organizaciju mreže javne zdravstvene službe, ustrojstvo Zavoda za hitnu

medicinu Međimurske županije, kao i koncesije odrađivani su prema planu i bez zastoja. 

U promatranom razdoblju, Ustanove socijalne skrbi i zdravstvene ustanove iskazuju

veće angažiranje struke na kreiranju programa zadovoljavajući javne potrebe u zdravstvu i

socijalnoj skrbi. Također, prenošenjem decentraliziranih funkcija na županiju, omogućeno je

ostvarivanje namjenskih prihoda za ulaganja i održavanje opreme i objekata u zdravstvenim

ustanovama.

Suradnja  s  nevladinim  organizacijama  je  zadovoljavajuća  te  one  surađuju  i

participiraju na svim razinama.

I dalje je primjetan nedostatak novčanih sredstava što onemogućuje ulaganja, razvoj i

pripremanje novih projekata. To se prije svega odnosi na decentralizirana sredstva koja su i

dalje nedostatna s obzirom na velike potrebe. Tome u prilog ide i česta promjena zakona

kojima  se  mijenjaju  nadležnosti  o  i  obveze  županija  i  JLS-a  bez  jasno  naznačenih  izvora

financiranja. 

Bez obzira na navedeno, županijske službe koje pokrivaju ove resore postupale su u

zakonskim  rokovima,  korisnicima  materijalne  pomoći  isplaćivane  su  naknade  u  skladu  s

planiranim sredstvima, a financirane su i dodatne mjere zdravstvene zaštite.  

Županijskoj skupštini upućeno je Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za

2012.  godinu.  Novoosnovanoj  ustanovi,  Zavodu  za  hitnu medicinsku pomoć Međimurske

županije pružena je sva potrebna stručna pomoć.
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6.1. Zdravstvo

6.1.1. Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

Mjesečna  su  se  obrađivali  zahtjevi  zdravstvenih  ustanova  za  doznakom

decentraliziranih financijskih  sredstava  za  investicijsko ulaganje,  investicijsko održavanje  i

otplate  kredita.   Kvartalno  su  usklađena  i  dostavljena  izvješća  zdravstvenih  ustanova  o

izvršenim  rashodima  i  izvješće  nadležnom  ministarstvu  o  namjenskom  trošenju

decentraliziranih sredstava.  Izvršavala se funkcija osnivača zdravstvenih ustanova,  putem:

komunikacije  sa  članovima  upravnih  vijeća,  gospodarenja  imovinom,  ostalim  obvezama

utvrđenih statutom i drugim općim aktima ustanove.  Sukladno mogućnostima, ostvarena je

suradnja  s  upravnim  vijećima  i  ravnateljima  na  donošenju  kvalitetnih  financijskih  i

investicijskih planova kako za sredstva decentraliziranih funkcija, tako i za sredstva iz vlastitih

izvora.

6.1.2. Ostali poslovi vezani za praćenje i provedbu zakonske regulative

Kontinuirano su praćene objave pravilnika propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

radi pravodobnog poduzimanja odgovarajućih radnji. 

6.1.3. Davanje suglasnosti na prijedloge zaključaka zdravstvenih ustanova kojima je Županija

osnivač

Dana  je  suglasnost  na  Odluku Upravnog  vijeća  Doma zdravlja  Čakovec,  o  potrebi

prijema u radni  odnos na neodređeno vrijeme jednog (1)  doktora medicine VSS stručne

spreme, kao i jedne (1) medicinske sestre/tehničara SSS stručne spreme.

Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o osnivanju

nove  poslovne  jedinice  Doma  zdravlja  Čakovec,  u  Čakovcu,  I.G.Kovačića  13,  u  prizemlju

Paviljona 3.

Dana  je  suglasnost  na  Odluku Upravnog  vijeća  Doma zdravlja  Čakovec  o  davanju

suglasnosti na ugovore o prijenosu vlasništva nekretnine između Doma zdravlja Čakovec i

Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.
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Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec za sklapanje Ugovora

o  provođenju  ljekarničke  djelatnosti  na  primarnoj  razini  zdravstvene  zaštite  iz  obveznog

zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01.04.2013.-31.12.2013. godine.

Dan je zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu

medicinu Međimurske županije, o potrebi prijema u radni odnos jednog (1) vozača.

Dana  je  suglasnost  na  Odluku  Upravnog  vijeća  Doma zdravlja  Čakovec  o  potrebi

prijema  u  radni  odnos  na  neodređen  vrijeme  jednog  (1)  doktora  medicine  VSS  stručne

spreme, za obavljanje poslova doktora medicine za područje općine Nedelišće.

Dama je suglasnost Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za zapošljavanje

stručnog djelatnika/ce – psihologa/inje na puno radno vrijeme. 

Prihvaćen je  Program monitoringa za vodoopskrbne sustave za Međimursku županiju

za 2014. godinu.

Dana  je  suglasnost  na  Odluku  Upravnog  vijeća  Doma zdravlja  Čakovec  o  potrebi

prijema u  radni  odnos  na  određeno  vrijeme,  odnosno  za  vrijeme  provođenja  Posebnog

programa „Palijativna skrb“, jednog (1) doktora medicine VSS stručne spreme, u mobilnom

palijativnom timu Doma zdravlja Čakovec.

Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o potrebi prijema u

radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) magistra farmacije.

6.1.4. Osiguravanje dodatnih mjera zdravstvene zaštite

Osigurana su sredstava za cijepljenje djevojčica 7. razreda osnovnih škola na području

Županije protiv HPV-a. 

Osigurano  je  financiranje  nadstandarda  u  zdravstvu  od  strane  HZZO-a   kao  Pilot

projekta Mobilnog palijativnog tima pri Domu zdravlja Čakovec, te kontinuirano Ugovorom

sa HZZO-om za 2013. godinu.

Osigurano je financiranja nadstandarda  tima primarne zdravstvene zaštite obiteljske

medicine pri Domu zdravlja Čakovec od strane HZZO-a tijekom 2012 i 2013.god. ugovorom.

(sudjeluje  svih  56  koncesionara  primarne  zdravstvene  zaštite  Međimurske  županije  u

dežurstvima vikendima i blagdanima).

Obveze Međimurske županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti u promatranom

razdoblju,  provođene  su  na  vrijeme  i  bez  uočenih  većih  problema.  Usklađeni  su  statuti

ustanova kojima je osnivač Međimurske županija, odrađivani poslovi temeljem nadležnosti i
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obveza  Međimurske  županije  za  obavljanje  javnozdravstvene  službe.  Dodjela  koncesija

odrađuje  se  sukladno  Zakonu,  te  se,  temeljem  zahtjeva  koncesionara,  izrađuju  aneksi

ugovora o koncesiji.

Osigurana je provedba postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove

čiji je osnivač Županija-logistička podrška.

6.1.4. Mrtvozornička služba 

Zbog promjena Zakona o zdravstvenoj  zaštiti  i  novog Pravilnika o načinu pregleda

umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti  jedinicama područne(regionalne) samouprave,

dodijeljeni su novi zadaci i obveze u sklopu obavljanja mrtvozorničke službe - imenovanje u

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Međimurske županije, analiza

rada mrtvozornika , pregled dokumentacije i Očevidnika o obavljenim pregledima umrlih  te

izrada Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, obavljanje pregleda i

ovjeravanje  očevidnika  o  obavljenim  pregledima  umrlih  za  svaku  godinu,  razmatranje

primjedbi mrtvozornika vezanih uz obavljanje mrtvozorničke službe na pojedinom području,

naručivanje  i distribucija obrazaca za vođenje pregleda i evidencije mrtvozornika sukladno

Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanje vremena i uzroka smrti.

Navedeni zadaci i obveze odrađeni su u zakonskom roku.

6.1.5 . Sudjelovanje  na seminarima i tečajevima

Djelatnici  Upravnog  odjela  za  društvene  djelatnosti  sudjelovali  su  na  Radionici  u

sklopu projekta „Action for  Health – Reducing health inequalities:  preparation for  action

plans and structural funds projects“, Murska Sobota, 23. i 24.09.2013.

Jesenski poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova, Biograd na Moru, 03.-

05.10.2013.  Bili  su  i  na  seminaru“  Korištenje  strukturnih  fondova  EU  za  prelazak  s

institucionalnog oblika skrbi na skrb u zajednici“  , Zagreb, 24.10.2013, te  1.-voj Nacionalna

konferencija o palijativnoj skrbi, Opatija, 21.-23.11.2013.
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6.2. Socijalna zaštita

6.2.1. Obveze temeljem Zakona o socijalnoj skbi

Provođene su aktivnosti vezane uz Stalno stručno povjerenstva za utvrđivanje uvjeta

početka rada domova za starije osobe, uvjeta za početak pružanja usluga socijalne skrbi za

starije osobe bez osnivanja doma i uvjeta za početak obavljanja poslova obiteljskog doma,

savjetovališta te pomoći i njege u kući kao profesionalne djelatnosti, te je donesena Izmjena

rješenja o imenovanju.

6.2.2. Ogrjev

Provođena  je  Odluka  o  minimalnim  financijskim  standardima  materijalnih  i

financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja

korisnicima koji se griju na drva.  Zaprimali su se zahtjevi, te kontrolirala izvješća i utošenim

sredstvima, a redovito su se Centru za socijalnu skrb transferirala sredstva za materijalne i

financijske rashode. Sredstva su isplaćivana na račune jedinica lokalne samouprave temeljem

dostavljenih zahtjeva  i  izdanih  rješenja  korisnicima koji  su  ostvarili  pravo  na  podmirenje

troškova ogrjeva.

Izvješća su se kvartalno dostavljala Centru za socijalnu skrb o izvršenim rashodima  te

nadležnom ministarstvu.

6.2.3. Savjet mladih Međimurske županije

Izabrani su članovi Savjeta Mladih Međimurske županije. Davana je administrativna

podrška  radu  Savjeta  mladih  Međimurske  županije  (slanje  poziva  za  sastanke  članovima

Savjeta mladih, priprema materijala za sjednice, isplata naknada članovima). U radu Savjeta

Mladih,  aktivno  sam  sudjelovao  u  radu  Okruglog  stola,  a  bio  sam  i  na  susretu  Mladih

Međimurske županije.

6.2.2. Dom za starije i nemoćne osobe

Sredstva za rashode poslovanja redovito su prosljeđivana Domu za starije i nemoćne

osobe. Utvrđen je Popis prioriteta za rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i

dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini i izvršavanje istih u skladu s Zakonom, a nakon
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donošenja Državnog proračuna RH i odluke o minimalnim financijskim standardima uskladili

smo planove  prema važećim odlukama.

Skupštini  Međimurske  županije  predloženo  je  donošenje  Odluke  o  kriterijima,

mjerilima  i  načinu  financiranja  domova  za  starije  i  nemoćne  osobe:  raspored  planiranih

sredstava za ukupne rashode za zaposlene, raspored planiranih sredstava za ukupne rashode

poslovanja,  utvrđivanje  Popisa  prioriteta  i  raspored  ukupnih  sredstava  za  nabavku

nefinanancijske  imovine,  raspored  planiranih  sredstava  za  tekućeg  i  investicijskog

održavanja. Planirani su vlastiti prihoda doma i razlika sredstava između ukupnih rashoda i

vlastitih prihoda koje domu osigurava Međimurska županija iz decentraliziranih sredstava.

izvješća doma za starije i nemoćne osobe o izvršenim rashodima kvartalno su dostavljano

nadležnom ministarstvu. 

Radilo  se  na  boljem  međusobnom  povezivanju  ustanova  socijalne  skrbi,  kao  i

povezivanje s lokalnom zajednicom zbog omogućavanja međusobne razmjene informacija,

podataka  o  stanju  socijalne  skrbi  i  potrebama  građana,  izrade  i  provedbe  zajedničkih

programa i projekata te omogućavanja kvalitetnije usluge korisnicima.

Djelatnici  nadležnog  Upravnog  odjela  sudjelovali  su  u  projektu  „Podrška  sustavu

socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“ .

6.2.4. Suradnja s udrugama civilnog društva

Dano  je  Pismo  preporuke  Udruzi  za  pomoć  osobama  s  mentalnom  retardacijom

Međimurske županije za prijavu na natječaj Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, za

financijsku potporu u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u

školskoj godini 2013/2014.

Izdana  je  suglasnost  Udruzi  za  pomoć  osobama  s  mentalnom  retardacijom

Međimurske županije za provođenjem mjere javnih radova i to za 6 osoba.

Osigurana je podrška Udruzi ACT, za projekt „Centar za pomoć i njegu u kući“.

Dana  je  podrška  Udruzi  branitelja  Domovinskog  rata  liječenih  od  PTSP-a,  u

aktivnostima vezanim uz ambroziju.

Podršku smo dali i akciji HTV-a za izgradnju Regionalnog centra za djecu s Downovim

sindromom, kao i Udruzi za autizam "Pogled" iz Nedelišća za izgradnju Centra za cjelodnevni

boravak autistične djece u Črečanu.
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6.2.5. Sigurna kuća

Izdana je suglasnost Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ o zapošljavanju

stručnog djelatnika/ce – psihologa/inje na puno radno vrijeme.

6.2.6. Rad na unapređenju mreže socijalnih ustanova

Izrađen  je  popis  socijalnih  ustanova  na  području  Županije  za  smještaj  starijih  i

nemoćnih osoba (domova za starije i nemoćne osobe, obiteljskih domova).

Utvrđeni su  uvjeti za pružanje usluga stalnog smještaja za starije i nemoćne osobe – Dom

Novinščak (Pravilnik o vrsti  i  djelatnosti  doma socijalne skrbi,  načinu pružanja skrbi  izvan

vlastite  obitelji,  uvjetima  prostora,  opreme  i  radnika  doma  socijalne  skrbi,  terapijske

zajednice, vjerske zajednice, udruge i  drugih pravnih osoba te Centra za pomoć i njegu u

kući.

6.2.7. Pučka kuhinja

Treću godinu zaredom, u suradnji sa gradom Čakovcem i Centrom za socijalnu skrb

Čakovec, osiguran je nastavak projekta „Pučka kuhinja“.

6.2.8. Osobe s invaliditetom

Aktivno  se  radilo  na  provedbi  mjere  Nacionalnog  programa  izjednačavanja

mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Osnovano  je  i  imenovano  Povjerenstvo  za  provedbu  Nacionalne  strategije

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području

Međimurske županije.

U  izradi  je  Socijalni  plan  gdje  su  osobe  s  invaliditetom  stavljene  kao  jedan  od

prioriteta u Međimurskoj županiji do 2016. godine

6.2.9. Program za djecu s autističnim poremećajima

Osiguran je nastavak projekta za djecu s autističnim poremećajem sukladno ranije

potpisanom  Sporazumu  o  financiranju  skupine  za  djecu  predškolske  dobi  koja  imaju

poremećaje iz autističnog spektra.
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6.3. Nacionalne manjine

Osigurana  je  isplata  sredstava  za  rad  Vijeća  romske  nacionalne  manjine  kao i  za

nagrade  članovima  Vijeća  za  prisustvovanje  sjednicama  (nakon  prethodno  dostavljenog

zapisnika sa sjednice i popisom prisutnih vijećnika). 

Osigurana su sredstva za rad predstavnice ruske i srpske nacionale manjine.

Izabrano je Vijeće romske nacionalne manjine Međimurske županije, te je odrađena

priprema i organizacije konstituirajuće sjednice Vijeća romske nacionalne manjine, vođenje

evidencije prisustvovanja na sjednicama VRNM, pozivanje na sjednicu i pisanje zapisnika sa

sjednica,  registracija  Vijeća ,  obračun putnih troškova i  naknada za  sjednice  te priprema

materijala za sjednicu. 

Aktivno  se  sudjelovalo  u  radu  preventivnog  multidisciplinarnog  tima  za  područje

Međimurske županije, usmjerenih na prevenciju kriminaliteta.

Djelatnici Upravnog odjela sudjelovali su u izradi Nacionalne strategije za uključivanje

Roma  za  razdoblje  2013-2020.  godine,te  u  pripremi  i  donošenju  Akcijskog  plana  za

uključivanje Roma Međimurske županije od 2013-2015.godine.
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7. GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE

7.1. Gospodarstvo

Analizirani su  financijski rezultati poduzetnika s područja naše i okolnih županija, a

tako dobiveni podaci su korišteni za izradu planova, prezenacija i strategija.

Planovi i projekti važni za Međimursku županiju koordinirani su i predlagani na NUTS

II razini regije SJZ Hrvatska. 

Prikupljeni  su podaci  i  pripremljena Rasprava o zakonu o obrtu na kojoj  su pored

predstavnika  Međimurske  županije  bili  i  direktor  Hrvatske  obtničke  komore  Dragutin

Ranogajec te predstavnici Obrtničke komore Međimurja. 

Izrađen je Pravilnik o uvođenju uvjerenja i oznake za međimurske proizvode. Izrada je

koordinirana sa predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, REDEA-e, Turističke zajednice

Međimurske županije, Muzejom Međimurja Čakovec i ostalim relevantnim institucijama.

Putem županijske internetske stranice međimurski poduzetnici obavještavali su se o

raspisanim  natječajima  resornih  ministarstava,  seminarima  i  edukacijama  namijenjenim

poduzetništvu. Svakodnevno su se prenosili aktualni podaci vezani uz gospodarstva te napisa

iz medija o uspješnim poduzetnicima. 

7.1.1. Kreditne linije, državne potpore

Tijekom  druge  polovice  2013.  godine,  pružana  je  tehnička  pomoć  oko  provedbi

kreditnih linija "Gruda snijega", "Poduzetnik 98", "Poduzetnik 1", "Poduzetnik 2", "Lokalni

projekti razvoja Poduzetnik" ,  LPR - Mikrokreditiranje i LPR malog gospodarstva. Praćena je

realizacija kredita u suradnji  s Odsjekom za proračun i financije i  temeljem informacija iz

banaka, u suradnji s bankama u Odsjekom za proračun i financije pratila se naplata kamata.

Izrađena su Izvješća o naplaćenim kamatama i zahtjeva o povratu naplaćenih kamata

od  strane  Ministarstva  poduzetništva  i  obrta  i  Ministarstvo  branitelja,  te  su  izdane

suglasnosti za reprogramiranje kredita u slučaju izvanrednih prilika za poduzetnike. Također,

Napravljene  su  godišnje  procjene  potrebnih  sredstava  za  financiranje  subvencionirane
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kamate  –  MINPO-  za  razdoblje  2013.-2016.  i  2017.,  odnosno  do  isteka  kreditnih  linije.

Potrebni podaci unešeni su Registar potpora pri Ministarstvu poduzetništva i obrta.

Operativno je pripremljeno potpisivanje Ugovora o Programu Jamstvenog fonda za

prerađivačku industriju i  inovacije  u prerađivačkoj  industriji  za  2013.  godinu Ministarstva

gospodarstva  .  Izrađen  je  i  Pravilnik  i  natječajna  dokumentacija.  Ukupno  će  se  preko

Jamstvenog fonda plasirati 660.000,00 kuna.

Izrađeno  je  kvartalno  Izvješće  o  dodijeljenim  državnim  potporama  Ministarstva

financija  za 2013. godinu. 

7.1.2. Poduzetničke zone u Međimurskoj županiji

Odrađene  su  potrebne  aktivnosti  na  provedbi  javnog  natječaja  za  uslugu  izrade

projektne dokumentacije za poduzetničku zonu „Poslovni park Međimurje“, odnosno oko

pripreme dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. 

S Razvojnom agencijom REDEA-om ažuriran je Registar poduzetničkih zona.

Aktivno sam sudjelovao na brojnim predavanjima i savjetovanjima koje je organizirala

naša razvojna agencija.

7.1.3. Sufinanciranje projekata i aktivnosti  HOK-a u 2013.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, na temelju Sporazuma o sufinanciranju

izlaganja  međimurskih  obrtnika  na  sajmovima  šire  regije,  suorganizirano  je  izlaganje  na

sajmovima u Gudovcu, SASO Split, Obrtnički sajam Istra.

7.1.4. Sajmovi, predstavljanja i izlaganja

Organiziran  je  i  prvodeven nastupa  proizvođača  suvenira  s  područja  Međimurske

županije na Špancirfestu 2013. godine

Međimurska  županija  uspješno  se  predstavila  na  Danima  Hrvatske  2013.  u

organizaciji Hrvatsko-austrijske trgovinske komore na Jesenskom velesajmu u Grazu.
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Pružena je sva potrebna pomoć oko organizacije Sajma voćarstva u Donjem Kraljevcu

i Sajmu poslova u Čakovcu, a organizrano je i Sudjelovanje na Sajmu županija u Zagrebu, te

organiziranoga manifestacija  „Ruska kuhinja na međimurskom stolu“

7.1.5. Najvolonter/ka 2013

Organizirana je i dodjela nagrade „Najvolonterk/ka2013“. Pripremljen je i objavljen

natječaj, obrađene su prijave, formirano Povjerenstvo koje je odabralo najvolontera na, a u

suradnju s Gimnazijom "Josipa Slavenskog" Čakovec održana je svečana i podjela nagrada.

Osmišljeno je idejno rješenje nagrade, a izrađena su i podjeljna i Priznanja za volonterski rad

i praćenje volontera.

7.1.6. Humanitarna akcija prikupljanja hrane

Organizirana je i akcija prikupljanja hrane  "Tvoje malo nekome puno znači". U njoj su

sudjelovale  osnovne  i  srednje  škole  s  područja  Međimurske  županije,  a  prikupljene

namirnice distribuirane su Caritasu i Udruzi umirovljenika Međimurske županije. 

7.1.7. Ostalo

Pripremljen  je  Okrugli  stol  gospodarstvenika  s  područja  Međimurske  županije  s

ministrom graditeljstva Ivanom Vrdoljakom.

Održan je sastanak s predstavnicom ACT-a vezanu uz mogućnost osnivanje socijalnog

dućana na području županije. 

Održan je radni sastanak s predstavnicima metalske industrije s područja općine Donji

Kraljevec.

7.2. Promet

7.2.1. Željeznički promet

S Hrvatskim željeznicama razgovarano je oko Prijedloga novog voznog reda i ukidanja

određenih linija prema Kotoribi. Zajedno s jedinicama lokalne samourave zauzet je stav o

potrebi pojačavanja, a ne ukidanja pojedinih željezničkih linija, pogotovu prema Zagrebu.

7.2.2. Autobusni prijevoz 
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Aktivno se  radilo  na Projektu Integriranog prijevoza putnika na području sjeverne

Hrvatske. Temeljem zahtjeva prijevoznika, usklađen je upisnik i stvarni vozni red vezan uz

županijski linijski prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu.

Obavljeni su poslovi vezani uz izdavanje rješenja, obnova i odbijanje dozvola, ukidanje

linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza te izdavanje novih dozvola .

Povodom  Eurospkog  tjedna  kretanja,  održana  je  sjednica  Savjeta  za  sigurnost

prometa na cestama Međimurske županije. 

7.3. Energetika

Proveden  je  projekt  „Volimo  Međimurje  -  koristimo  obnovljive  izvore  energije“.

Zaprimljena je i obrađena dokumentacije temeljem koje će se isplatiti subvencija, što je i

učinjeno.

U suradnji s MENEA-om pripremani su i prijavljeni projekti za energetsku učinkovitost.

7.4. Europske integracije

7.4.1. Zavičajne udruge i društva Međimuraca

Pružena je stručna, administrativna i tehnička pomoć Mješovitom odboru za suradnju

Međimurske županije s pomurskim Hrvatima. Konstituiran je novi sastav Odbora, održane su

dvije sjednice, izrađen je novi sustav financiranja Odbora, a izrađen je i  Bilten pomurskih

Hrvata.

Akivno  se  poticala  suradnja  i  davana  je  podrška  zavičajnim  udrugama  iseljenih

Međimuraca. 

7.4.2. Međužupanijska i međunarodna suradnja

Međimurska  županija  je  sudjelovala  u  radu  Instituta  europskih  regija  i  Skupštine

europskih regija, te je postala članica Saveza Alpe-Jadran. Uspostavljeni su novi bilateralni

kontakti i temelji za suradnju, a organizirali su se i službeni posjeti Međimurskoj županiji.
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Surađivalo se s  međunarodnim institucijama, organizacijama i udrugama. Aktivno se

surađivalo  u  provedbi  Strategije  EU  za  dunavsku  regiju,  te  u  provedbi  Strategije  EU  za

jadransko – jonsku regiju.

7.4.3. Priprema projektnih prijedloga za natječaje i programe EU

Sudjelovalo se u pripremi i implementaciji projekata prekogranične, međuregionalne i

transnacionalne suradnje sufinanciranih sredstvima EU:

1. Projekt „Volonterske veze“  - Izgradnja kapaciteta volonterskih centara za jačanje 

društvene kohezije i solidarnosti

2. Projekt „Start“ - Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u području 

volonterstva za razvoj zajednice

3. Projekt „Izvannastavno učenje slovenskog jezika u osnovnim i srednjim školama“

4. Projekt „Učenje o Europskoj uniji“ u vrtićima

7.4.4. Aktivni programi Europske unije

Sudjelovanje u radu Zajedničkog nadzornog odbora IPA prekograničnog programa Mađarska-

Hrvatska 2007.-2013. 

Sudjelovanje u radu Radne skupine IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2014.-

2020.

7.4.5. Aktivnosti na promociji europskih integracija

Obilježena  je  Europska  godina  građana  s  naglaskom  na  informiranje  o  pravima  i

mogućnostima  koje  pruža  državljanstvo  Europske  unije,  te  organizacijom  Kampanje  za

podizanje  svijesti  u  Europskoj  uniji.  (promocija  putem javnih županijskih  događaja  poput

BIMEPA, Majskog muzičkog memorijala, Europskog tjedna...).

7.4.6. Ostalo

Građani su informirani o  novostima i otvorenim natječajima Europske unije preko

Internet  stranice  Odsjeka.  Izrađen  je  promotivni  materijal  o  gospodarstvu  Međimurske

županije  namijenjen domaćoj i inozemnoj javnosti te su isti distribuirani.
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8. POLJOPRIVREDA I TURIZAM

8.1. Poljoprivreda

8.1.1. Subvencioniranje poljoprivrede 

Svakodnevno je odgovarano na upite poljoprivrednih proizvođača vezano uz isplatu

subvencija koje su odobrene 2009. i  2010. godine, a još nisu isplaćene. Prikupljali  su se i

obrađivali  podatci  (IBAN  broj  za  sve  korisnike)  za  isplatu  preostalih  subvencija  iz  2009.

godine.

8.1.1. Navodnjavanje

U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće izrađena su rješenja i uplatnice za naknadu

za  navodnjavanje  (fiksni  troškovi)  za  sve  ovlaštenike  zemljišta  u  obuhvatu  sustava

navodnjavanja  „pilot  područja“  sukladno  izdanim  lokacijskim  uvjetima.  Pripremljeni  su

Ugovori  o  korištenju  sustava  za  navodnjavanje  za  poljoprivredne  proizvođače  koji  su  se

priključili  na  sustav  za  navodnjavanje,  te  izrađena  rješenja  o  oslobađanju  od  plaćanja

naknade za navodnjavanje  temeljem prigovora stranaka. Izrađena su rješenja o oglašavanju

rješenja  ništavnim,  po  službenoj  dužnosti,  nakon  konzultacije  s  voditeljem  projekta  i

izvršenog  očevida  o  plaćanju  naknade  za  navodnjavanje,  a  žalbe  su  rješavane  u  prvom

stupnju .

Pripremljeni  su  predlošci  i  izrađena  aplikacija  za  obračun  varijabilnih  troškova

navodnjavanja, te su se mjesečno izdavale uplatnice korisnicima sustava. Prema ukazanim

potrebama kontaktirano je poduzeće  „Hidrotehnika“ d.o.o. Čakovec koje je bilo zaduženo za

upravljanje  i  rukovanjem precrpne  stanice,  otklon  kvarova,  košnje,  izdavanje  vodomjera,

očitanje glavnog i pojedinačnih vodomjera i sl. 

Temeljem naše inicijative u Ministarstvu poljoprivrede Upravi za vodno gospodarstvo

održan je sastanak vezan uz naplatu naknade za navodnjavanje i primjenu izmjena i dopuna

Zakona o vodama i Zakona o financiranja vodnog gospodarstva.

Za sustav navodnjavanja Prelog - Donji Kraljevec podneseni su zahtjevi za izdavanje

posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu sukladno izmjenama i  dopunama Idejnog projekta.

Podnijet je zahtjev za identifikaciju katastarskih čestica prema gruntovnom stanju za kat.
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čestice SN Prelog – Donji Kraljevec na kojima će se graditi  zahvatna građevina i precrpne

stanice,  a  s  predsjednikom  NAPNAV-a  dogovorena  izrada  elaborata  za  Glavnu  ocjenu

utjecaja  zahvata  sustava  navodnjavanja  Prelog  –  Donji  Kraljevec  na  ekološku  mrežu.

Početkom kolovoza podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za SN D.Kraljevec –

Prelog.

Provedena  je  analiza  zainteresiranosti  za  sustav  navodnjavanja  Belica  -  rezultati

analize temelj su za Izradu predinvesticijske studije sustava navodnjavanja Belica – obrađeno

175  korisnika.  Kontinuirana  dostava  podataka,  planova  i  dokumenta  projektantu

(Elektroprojekt d.d. Zagreb). 

S predstavnicima „Hidrotehničkih objekata“ d.o.o. iz Zagreba dogovarano je vezano

uz njihovo preuzimanje upravljanja sustavom za navodnjavanje pilot područje u 2014. godini.

Kontaktiranje  i  informiranje  s  kolegama  iz  drugih  županija  vezano  uz  probleme

navodnjavanja.

8.1.2. Lovstvo

Provedeno je niz aktivnosti vezanih uz rješavanje problema  granica između lovišta u

Međimurskoj županiji, ažurirani su i uneseni podaci u Središnju lovnu evidenciju. Temeljem

zahtjeva  Općinskog  suda  u  Čakovcu,  a  za  potrebe  provođenja  kaznenog  postupka,  dato

tumačenje granica lovišta. 

Pripremljen  je odgovor  Ministarstvu poljoprivrede Upravi za lovstvo vezano uz slučaj

„Orešec“,  te je pripremljena Odluka o isplati lovozakupnine za 2012/2013 godinu. Sukladno

Zakonu o lovstvu praćena je naplata lovozakupnine i stanje u lovištima na području županije.

Izmijenjena je Odluka o imenovanju ocjenjivača trofeja divljači, koja je objavljena u

Službenom glasniku Međimurske županije.

8.1.3. Županijsko povjerenstvo za elementarne nepogode

S  Ministarstvom  poljoprivrede  dogovoreno  je  postupanje  vezano  uz  izradu  Pilot

projekta  Registra šteta (elektronske obrade šteta u poljoprivredi) koji  se počinje raditi  za

poljoprivredu  te  će  ga  s  vremenom  morati  primijeniti  sve  općine  na  području  RH  –  uz

Međimursku županiju u izradu i testiranje programa uključeni su još grad Prelog i  općina
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Domašinec. Aktivno se surađivalo u izradi jedinstvene aplikacije Registar šteta, sudjelovalo u

edukaciji  o  korištenju  aplikacije.  Prikupljeni  su  podaci  iz  općina  i  gradova  o  korisnicima

aplikacije, obrada podataka i dostava podataka Ministarstvu poljoprivrede.

S voditeljem službe  za praćenje i  ublažavanje posljedica nepogoda te s voditeljem

radarskog centra Varaždin temeljem potreba dogovarano je postupanje vezano uz obranu od

tuče na području Međimurske županije.

8.1.4. Suradnja s udrugama, institucijama i stručnim službama

Prema  ukazanim  potrebama  održani  su  sastanci  s  predstavnicima  udruga

poljoprivrednih  proizvođača  vezano  uz  aktualne  probleme.  U  suradnji  s  Agencijom  za

poljoprivredno zemljište organizirano je  predstavljanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu i

pratećih podzakonskih akata u TIC-u čelnicima JLS i OPG.

U  suradnji  a  Agronomskim  fakultetom  Zagreb  nastavljeno  je  s  provođenjem  VIP

projekta „Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka“ – u

sklopu  projekta  organizirali  smo  predavanje  o  rezultatima  istraživanja  koje  se  održalo  u

Čakovcu,  kojemu  su  prisustvovali  uzgajivači  koza  s  područja  Međimurske,  Varaždinske,

Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije, te posjetu međimurskih kozara farmi koza u

Austriji.

Organiziran  je  posjet  Koprivničko  –  križevačkoj  županiji  i  rasadniku  starih  sorti  voća.

Odrađene su pripreme za projekt očuvanja starih sorti u Međimurskoj županiji – prikupljanje

stručnog materijala,  dogovor  s  predstavnicima Udruge VVP iz  Svetog Martina na Muri,  a

Izrađena je analiza stanja voćarske i vinogradarske proizvodnje u Međimurskoj županiji.

Podaci i  Izvješća o kreditima iz udruženih sredstava za kreditiranje poljoprivrede –

redovna godišnja izvješća i dodatna, dostavljena su Ministarstvu poljoprivrede.

Praćeno je provođenje projekta „Pušipel“ na način da su obilaženi nasadi klonskih

kandidata, riješen je Zahtjev za izradu prve tranše etiketa i klišea za izradu kapica, a aktualna

pitanja rješavana su s voditeljem projekta i suradnicima.
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8.1.5. Ostalo

Izrađena  su  mišljenja  o  suzbijanju  komaraca  na  području  Međimurske  županije

sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i projektu „Kontrola plodnosti tla na

području Međimurske županije.

Upućene su primjedbe i dati prijedlozi za mjere ruralnog razvoja za razdoblje 2014. -

2020. godine.

Kontrolirano  je  korištenje  sredstava  naknade  za  razvoj  na  uslužnom  području

temeljem dostavljenih izvještaja Međimurskih voda.

S  Agencijom  za  poljoprivredno zemljište  aktivno  se  radilo  u  postupcima zakupa  i

dodjele  državnog  poljoprivrednog  zemljišta  bez  naknade,  te  su  ažurirane  evidencije  o

zakupcima i kupcima državnog poljoprivrednog zemljišta.

Surađivalo se s Hrvatskom poljoprivrednom komorom – pružena je podrška i pomoć

prilikom ustrojavanja Registra poljoprivrednih proizvođača. 

Za  potrebe  uvođenja  domaćeg  mlijeka  u  osnovne  škole  prikupljeni  su  i  obrađeni

podaci o dnevnim potrebama mlijeka i mliječnih prerađevina učenika osnovnih škola. 

Prikupljani su i pripremani podaci na zahtjev člana Odbora za poljoprivredu, a prema

potrebama informirana je javnost i potencijalni korisnici o aktualnim natječajima.

8.2. Turizam

8.2.1. Turističke potpore Međimurske županije

Izrađen  je  i  objavljen  Javni  poziv  za  dodjelu  bespovratnih  turističkih  potpora

Međimurske  županije  za  2013.  godinu.  Prikupljeno  je  i  obrađeno  16  prijava.  Komisija  u

sastavu Sandra Herman, Vesna Haluga, Rudi Grula, Franjo Soldat i Marko Puškadija ocijenila

je i odabrala 5 projekata za financiranje s ukupno 200.000,00 kuna. Potpisani su ugovori sa

svim korisnicima potpora, te im je isplaćen ugovoreni iznos do kraja godine. Prve terenske

kontrole o namjenskom trošenju sredstava zakazane su za prvi kvartal 2014. godine. 
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Prijavitelj Naziv projekta Odobreno Namjena sredstava

TZ Općine Sveti Martin na Muri

Centar  za

posjetitelje  EKO

muzej  Mura  –

multimedijalna

dvorana

60.000,00
Obrtnički  radovi,  unutarnje

uređenje 

Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić

Uređenje  i

opremanje

ugostiteljsko-

turističkog

objekta

55.000,00

Uređenje  potkrovlja,

instalaterski i građevinski radovi

za 1 apartman

OPG Šardi Tatjana Pčelarski turizam 25.000,00
Uređenje  i  opremanje  kušaone

meda

OPG Novak-Posavec Marija

Uređenje  i

adaptacija

smještajnih

kapaciteta

30.000,00

građevinski  i  ostali  radovi  na

objektu,  izrada  novih  WC

prostorija  s  tuš  kabinama  i

potrebnim inventarom

Vera Turk

Povećanje

smještajnih

kapaciteta

seoskog turizma

30.000,00
Izrada  i  ugradnja  drvene

stolarije

UKUPNO: 200.000,00

8.2.2. Sudjelovanje na sajmovima, prezentacijama i promocijama

Organiziran  je  nastup  Međimurske  županije  na  21.  Jesenskom  međunarodnom

bjelovarskom sajmu u Gudovcu u (6.8.9.2013.) u ulozi županije-partnera. 

Međimurske  županije  sudjelovala  je  na  Sajmu  županija  koji  je  od  19.-22.9.2013.

održan na prostoru Zagrebačkog velesajma. 

Pokrenuto je oživljavanje Međimurske vinske ceste kao turističkog proizvoda, te je

dogovorena izrada novog Pravilnika MVC.
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Zatvorena  je  financijska  konstrukcija  manifestacije  Urbanovo  2013.,  te  pokrenute

pripreme za Urbanovo 2014.

8.2.3. Ostalo

Tvrtki  Bister  d.o.o.  (proizvođač  bučinog ulja)  dodijeljena je  financijska pomoć  kao

jedinoj međimurskoj tvrtki koja se predstavila na Adventskom sajmu u Strassborougu. 

Za  potrebe  izrade  proračuna  MŽ  za  2014.  godinu,  napravljen  je  akcijski  plan  s

financijskim  pokazateljima  za  sektor  turizma.  Predloženi  plan  je  naknadno  revidiran  i

prilagođen financijskim mogućnostima Međimurske županije. 

Aktivno  su  praćeni  natječaji  te  informirani  potencijalni  korisnici  o  objavljenim

natječajima i javnim pozivima resornih ministarstava i EU programa – podrška pri apliciranju

projekata. 

Aktivno su se pratile  nove inicijative i  potencijalne investicije  u sektor turizma na

području Međimurske županije. 
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9. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

Djelokrug  rada Upravnog odjela pokriva upravne i  neupravne postupke kojima se

izdaju akti  vezani uz gradnju (lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice,

rješenje  o  uvjetima  građenja,  potvrda  glavnog  projekta,  rješenje  o  izvedenom  stanju,

potvrda izvedenog stanja,  uporabna dozvola,  dozvola za uklanjanje,  uvjerenje o vremenu

građenja, uvjerenje za uporabu). Trenutno je u UO zaposleno 15 djelatnika od kojih je prema

stručnoj spremi, 6 VSS, 4 VŠS i 5 SSS . UO u Čakovcu zapošljava 12 djelatnika , a Ispostava u

Prelogu 3.

Na  određeni  vrijeme,  zaposleno  je  5  djelatnika  i  to  preko  programa  koji  provodi

Hrvatski zavod za zapošljavanje, zaposlene su dvije djelatnice upravno pravne struke i troje

djelatnika tehničke struke .

9.1. Aktivnosti

Završetkom roka  za  predaju  zahtjeva  za  legalizaciju  (  30.6.2013.),  zaprimljeno  je  ukupno

16080 zahtjeva . Kako se radi o iznimnom povećanju obujma posla koji obavlja UO ( prosječni broj

predmeta godišnje je bio 3500), na poslovima vezanim oko postupka legalizacije zatraženo je da se

angažira nove djelatnike, kako bi posao oko rješavanja zahtjeva za legalizaciju tekao prema planiranoj

dinamici.

UKUPNO

1.8.2012 -
31.12.2013.

Broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 16.080

Broj izdanih rješenja o izvedenom stanju 1.467

Broj odbačenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 1

Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 2

Broj obustavljenih postupaka za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 42

Broj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u rješavanju 14.568
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Taj  velika brojka predmeta koji  će se morati  riješiti  u relativno kratkom vremenu,

iziskuje  dodatni  angažman  ljudi  i  materijalnih  resursa,  pa  smo  u  2013.  godine   preko

programa zapošljavanja koje provodi HZZ, privremeno angažirali  3 djelatnika na određeno

vrijeme (rok od godinu dana) i to odgovarajuće građevinske i arhitektonske struke (VSS).

 U  tom je periodu 2013. godine nastavljena  praksa da djelatnici Upravnog odjela

pohađaju  tečajeve organizirane od strane MZOPUG na kojima se raspravlja problematika

primjene novih zakonskih propisa.

Uspostavljena  kvalitetna  suradnja  s  jedinicama  lokalne  samouprave,  općinama  i

gradovima , te je u prošlom periodu za navedene JLS izdano više akata koji  su omogućili

realizaciju kvalitetnih projekata , prije svega iz domene gospodarstva.

Iz  proračuna  za  2013.  godinu  osigurana  su  potrebna  sredstva  za  pokrivanje

materijalnih troškova potrebnih za funkcioniranje službe , te sredstva potrebna za stručno

usavršavanje zaposlenih djelatnika.

Predviđeno  uvođenje  zajedničkog  informacijskog  sustava   koji  će  omogućiti

povezivanje  sa  bazom  prostornih  podataka  koju  vodi  Zavod  za  prostorno  uređenje

Međimurske županije,nije se nažalost realiziralo iz razloga trenutne financijske situacije , te

se realizacija ovih aktivnosti očekuje u narednom periodu. 

9.2. Financijski pokazatelji

Kako je upravna pristojba, pri ishođenju akata za gradnju, dio proračunskog prihoda

Županije   ukupno  je  u  periodu  1.7.  -  31.12.2013.  godine  u  proračun  Županije  uplaćeno

338.523,12 kn . Troškovi postupka , koji pokrivaju osnovne materijalne troškove ( kopiranje ,

uvez, izvodi i sl.),  iznose 60,00 kn , i na toj je poziciji uplaćeno  69.432,58 kn u županijski

proračun.

Od  djela  naknade  za  legalizaciju(  povrat  20%  u  županijski  proračun)  ,  u  periodu

1.7.2013. – 12.12.2013. godine uplaćeno je 308.068,49 kn.
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10. ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Odsjek za zaštitu okoliša u razdoblju od 01.07. do 31.12. 2013. godine sveukupno je

zaprimio  šezdeset  i  četiri  predmeta,  četrdeset  i  devet  neupravnih  predmeta  i  petnaest

upravnih predmeta.

10.1. Zaštita okoliša

U  okviru  predmeta  rješavane  su  zamolbe  za  pravnu  pomoć  Ministarstva  zaštite

okoliša  i  prirode  o  udovoljavanju  standardima  zaštite  okoliša  EU  i  RH  vezano  uz  IPARD

program.  U  sklopu  predmetnog,  obavljen  je  očevid  kod  korisnika  sredstava  iz  IPARD

programa,  napravljen  je  zapisnik  sa  foto-dokumentacijom  te  dopis  kojim  se  predlaže

Ministarstvo  da  korisniku  sredstava  izda  Potvrdu  da  je  predmetno  ulaganje  u  skladu  sa

standardima zaštite okoliša EU i RH.

Odsjek je kao koordinator proveo javnu raspravu i javni uvid s javnim izlaganjem i

pripremio Izvješće,  sukladno zamolbi  za  pravnu pomoć Ministarstva,  u  sklopu postupaka

utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, odnosno okolišne dozvole. 

U sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš  odsjek je  proveo radnje vezane uz

informiranje javnosti na zamolbu za pravnu pomoć Ministarstva.

Jedinicama lokalna samouprave izdana su očitovanja vezano uz poduzimanje zahvata

u zaštićenom području i području ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti  prirode te je

održana radionica vezano uz obveze iz nove regulative iz područje zaštite prirode.

Odsjek je proveo postupke prethodne ocjene prihvatljivosti u sklopu postupka ocjene

prihvatljivosti  za područje ekološke mreže za zahvate  koji  se nalaze  u području ekološke

mreže na području županije  te postupak ocjene o potrebi  procjene utjecaja na okoliš.  U

predmetnom postupku informacija  se objavljuje na Internet stranicama Županije  te šalje

tijelima s javnim ovlastima i Državnom zavodu za zaštitu prirode na prethodno mišljenje, a

po prikupljenim mišljenjima izdaje se rješenje.

Izdani su posebni uvjeti zaštite prirode i dane upute o obvezi provođenja postupaka

sukladno  zakonskoj  regulativi  iz  područja  zaštite  okoliša  i  prirode  po  pitanju  ostalih
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zaprimljenih  zahtjeva,  te  izdana  dopuštenja  za  dozvoljene  radnje  i  zahvate  u  zaštićenim

dijelovima prirode na području županije.

Održavani su redoviti  radni sastanci s ovlaštenom pravnom osobom koja sukladno

Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša obavlja poslove verifikacije podataka dostavljenih

u ROO od strane obveznika.

10.2. Sudjelovanje u javnim raspravama i davanje mišljenja

Odsjek  je  sudjelovao  u  javnim  raspravama  i  dao  mišljenje  vezano  uz  donošenje

prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave. Nadalje, izdana su mišljenja

u sklopu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a vezano za strategije, planove i

programe koji  se rade na državnoj  razini  te izdana mišljenja o potrebi provede ocjene o

potrebi strateške procjene na prostorne planove JLS na području županije.

10.3. Gospodarenje otpadom

Pripremljen je pregled okvira iz nove zakonske regulative, posebno obveze iz Zakona

o  održivom  gospodarenju  otpadom.  Predmetno  je  predstavljeno  na  sjednici  Kolegija

gradonačelnika i  načelnika kako bi  se  zajednički  uskladile  obveze koje proizlaze  iz  novog

Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Odsjek je  dao odgovore vezano uz izdavanje  dozvola  za gospodarenje  neopasnim

otpadom od strane zainteresiranih stranaka. Stranke su upućene u novu zakonsku regulativu

te mogućnost podnošenja zahtjeva.

10.4. Ostalo

Na sve  upite  stranaka  bilo  usmeno,  pisanim putem i  elektronski  svakodnevno  se

odgovara i daju upute i informacije na koji način ostvariti određena prava ili ishoditi potrebni

akt. Svi zadaci kvalitetno su obavljeni, na rad Odsjeka nije zaprimljena nijedna pritužba, a svi

sadržaji i akti objavljeni na internetskim stranicama županije.
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11.  ZAKLJUČAK

Vremensko razdoblje kojim se bavi ovo Izvješće, poklapa se sa početkom mandata

aktualne županijske vlasti, kao i s početkom radna trenutnog saziva Skupštine Međimurske

županije.  Gospodarska kriza koja već pet  godina diktira  prihodovnu i  rashodovnu stranu,

nepodmirene obveze dobavljačima iz prethodnih godina, obveze putem kredita za izgradnju

paviljona  Županijske  bolnice  Čakovec  i  nabave  zdravstvene  opreme  te  obveza  izgradnje

Skladišta  za  potrebe  Hrvatske  vojske,  znatno  opterećuje  županijski  proračun te  praktički

onemogućuje bilo kakve veće razvojne ili investicijske projekte. Stoga je glavni zadatak koji

smo  si  dali  za  prvu  godinu  mandata  stabiliziranje  Proračuna  Međimurske  županije  te

smanjenje  dugova.  Temeljem  predizbornog  programa,  nekim  programima,  prvenstveno

onima koji se tiču poticanja turističke djelatnosti, promoviranja međimurskog gospodarstva,

izgradnje  obrazovne  infrastrukture  te  povezivanja  i  suradnje  sa  hrvatskim  i  europskim

regijama,  već  pri  prvom  rebalansu  prošlogodišnjeg  Proračuna  osigurali  smo  dodatna

sredstva.

Minus Proračuna Međimurske županije u drugoj polovici prošle godine značajno je

smanjen, zahvaljujući prodaji dijela zemljišta na području bivšeg poligona Hrvatske vojske

"Gmajna", otpisom starih obveza kao i  pojačanom štednjom na rashodovnoj  strani.  Osim

smanjenja  rashoda  za  zaposlene  u  Međimurskoj  županiji   i  povezanim  tvrtkama  i

ustanovama, ukinute su ili smanjene neke stavke u Proračunu za koje smatramo da ne bi

donijele  očekivane  rezultate.  Napominjem  da  korisnicima  Proračuna  nismo  smanjivali

stečena prava te da nismo u pitanje dovodili postignuti standard koji imaju.

Kako  bi  povećali  novčana  sredstva  koja  po  raznim  stavkama  dolaze  iz  Državnog

proračuna,  inicirao  sam  pregovore  i  predlagao  rješenja  resornim  ministarstvima  i  Vladi

Republike  Hrvatske.  Smatram  da  zdravstvo,  obrazovanje  i  socijalna  skrb  u  Međimurskoj

županiji,  temeljem objektivnih  potreba,  visokog standarda usluga te racionalnog trošenja

javnog novca zaslužuju više sredstava nego dosad. Osim navedenog, evidentan je nesrazmjer

između novca koji se temeljem poreznih davanja po stanovniku prikupi na našem području,

te transfera sredstava iz Državnog proračuna u usporedbi s ostalim hrvatskim županijama, i

to na našu štetu.
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Kako  u  kratkoročnom  razdoblju,  na  prihodovnoj  strani,  temeljem  poreza  koji  su

prihod  jedinica  područne  (regionalne)  samouprave  ne  možemo  očekivati  značajnije

povećanje,  glavne napore usmjerit  ćemo na osiguravanje  prihoda iz  drugih izvora.  To se

prvenstveno  odnosi  ne  fondove  Europske  unije,  gdje  za  projekte  koje  namjeravamo

financirati tim putem, ažuriramo i prikupljamo nedostajuću dokumentaciju. Dodatne prihode

očekujem i putem prodaje zemljišta i  građevina u vlasništvu Međimurske županije, ali  na

način  da  potencijalni  kupci  te  nekretnine iskoriste  za  pokretanje  proizvodnih aktivnosti  i

novo zapošljavanje. U prvoj polovici ove godine ponovno se otvara mogućnost povlačenja

dobiti tvrtke Ljekarna Čakovec, o čemu planiram pokrenuti raspravu. Također, krenut ću u

pregovore  s  poslovnim bankama oko financiranja  projekata  kako Županije  tako i  tvrtki  i

ustanova u županijskom vlasništvu.

Po prvi put u nekoliko posljednjih godina Međimurska županija nije uzela kratkoročni

kredit za potrebe tekuće likvidnosti, što je rezultat racionalnog trošenja u drugoj polovici ove

godine. Siguran sam da će se smanjenje duga Županije nastaviti i u narednom razdoblju, te

da ćemo njegovim smanjenjem na nulu, moći pokrenuti nove razvojne projekte, posebice u

obrazovanju i zdravstvu.

Najavljeni regionalni preustroj Republike Hrvatske te nova organizacija rada državne

uprave,  krenuo  je  u  smjeru  ukidanja  čelnih  pozicija  u  ispostavama  odnosno  područnim

uredima. Iako u načelu podržavam racionalizaciju javnog sektora, ona ne smije biti paravan

za  smanjenje  dostupnosti  institucija  građanima.  Koristit  ću  sve  zakonski  raspoložive

mogućnosti,  kako Međimurska županija  ne bi  izgubila  sjedišta institucija koje se kod nas

nalaze,  a  građani  izgubili  mogućnost  dobivanja  pravodobne,  jeftine  i  kvalitetne  usluge.

Također,  argumentirano  i  obrazloženo  konkretnim  primjerima,  zalagat  ću  se  za  daljnju

decentralizaciju zemlje, na način da se regionalnoj samoupravi, tj. županijama "spusti" više

novca, kako bi temeljem načela supsidijarnosti, mogle bolje upravljati  svojim razvojem.

Smatram  da  se  svim  hrvatskim  regijama,  pa  tako  i  Međimurskoj  županiji,

međusobnim  povezivanjem  i  izradom  zajedničkih  projekata,  otvaraju  velike  mogućnosti

razvoja. U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće, održao sam niz sastanaka i dogovora s

dužnosnicima  ostalih  hrvatskih  županija,  regija  iz  susjednih  zemalja  te  predstavnicima

međunarodnih organizacija. Međimurska županija ušla je u asocijaciju Alpe-Adria, dogovorili
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smo suradnju između četiri pet Sjeverozapadnih hrvatskih županija, obnovili smo suradnju s

županijama i  općinama u susjednoj  Bosni  i  Hercegovini,  Sloveniji,  Austriji  i  Mađarskoj,  s

kojima  otprije  imamo  potpisane  Sporazume  o  suradnji,  sve  s  ciljem  otvaranja  novih

poslovnih mogućnosti za naše gospodarstvo, te pokretanje velikih infrastrukturnih projekata

važnih za cijelo područje. Očekujem da će prvi konkretni rezultati te suradnje biti vidljivi već

ove  godine,  prvenstveno  kandidiranjem  projekata  prema  strukturnim  i  kohezijskim

fondovima Europske unije.

I na kraju, zajedno sa svojim zamjenicima, nastojat ću stvarati preduvjete za ulaganja

privatnog  sektora  na  području  Međimurja,  otvaranje  novih  proizvodnih  pogona  i

zapošljavanje naših sugrađana. Odlične rezultate u učinkovitosti koje ima naša administracija

u usporedbi s ostalim hrvatskim županijama, nastojat ćemo dodatno poboljšati. 
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