
IZVIZVIZVIZVODODODOD    IZ ZAPISNIKAIZ ZAPISNIKAIZ ZAPISNIKAIZ ZAPISNIKA  
 
 

sa 23. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 9. ožujka 2017. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/17-03/1, URBROJ:2109/1-02-17-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

  
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na sjednici 

nazočno 32 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Mladen Babić, Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko Bukal, 

Josipa Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec, 
Marija Hertelendi, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica Jelaš, Valentin Kočila, Dejan Kovač, Damir 
Kovačić, Franjo Kravaršćan, Josip Lepen, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino Marđetko, Ivan 
Novak, Mladen Novak, Željko Pavlic, Željka Perhoć, Vladimir Peršić, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, 
Mario Tomašek, Josip Toplek, Dražen Vidović. 

 
 
 
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Zdravko Holcinger, Petra Kovačić, Petar 

Novak, Dejan Oršoš, Gordana Potočnjak, mr.sc. Renato Slaviček, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dragan 
Vurušić,  Dean Žbulj  i Ljiljana Žerjav. 

 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, Sandra 

Herman, zamjenica župana, Neda Šarić, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine 
i opće poslove, Vladimir Topolnjak, direktor Međimurskih voda, mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj 
Međimurske prirode, Maša Hrustek Sobočan, v.d. ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec, Branko 
Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja, dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu, Štefica 
Martinez, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe, Martina Šebrek, ravnateljica „Sigurne kuće“, 
Antonija Canjuga, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Velimir Osman, predstavnik 
Hidrometeorološkog zavoda, Marija Prekupec, predstavnica HGSS, Stanica Čakovec, Stjepan Kovač, 
zastupnik u Hrvatskom saboru i pročelnici upravnih tijela Međimurske županije. 

 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Županijske 
skupštine. 
 
 Jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine je 
otvorio  

a k t u a l n i   s a ta k t u a l n i   s a ta k t u a l n i   s a ta k t u a l n i   s a t    
 
 Vijećnik Željko PavlicVijećnik Željko PavlicVijećnik Željko PavlicVijećnik Željko Pavlic u aktulanom je satu postavio dva pitanja. Prvo je pitao da li postoje 
projekti za sanaciju raskršća na južnoj obilaznici grada Čakovca (kod mjesta Ivanovec), te što je s 
kapitalnim investicijama u međimurski prometni sustav (obilaznice Čakovca, Nedelišća, Preloga do 
rješenja prometne situacije u Murskom Središću). 
 Na ovo pitanje vijećnika zatražen je pisani odgovor od Hrvatskih cesta – Ispostave Varaždin i 
od Grada Čakovca. 
 S obzirom da analize tla i zraka pokazuju da „Piškornica“ ima opasan utjecaj na okoliš i ljude, 
vijećnika je još zanimalo što će Međimurska županija, kao jedan od suvlasnika poduzeti po tom 
pitanju. 
 Na drugo pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
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 VijećnikVijećnikVijećnikVijećnikaaaa    MladenMladenMladenMladenaaaa    BabićBabićBabićBabićaaaa    zanimalo je što se događa sa zemljištem na području bivše tvornice 
MTČ-a Čakovec. 
 Pitanje vijećnika prosljeđeno je na odgovor Gradu Čakovcu. 
 
 Vijećnik Vladimir Peršić  Vijećnik Vladimir Peršić  Vijećnik Vladimir Peršić  Vijećnik Vladimir Peršić  je pitao kada se planira nastavak izgradnja Osnovne škole Pribislavec 
te kada će krenuti drugi dio rekonstrukcije glavne ceste prema Pribislavcu. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 VijećnikVijećnikVijećnikVijećnikaaaa    DragutinDragutinDragutinDragutinaaaa    GlavinGlavinGlavinGlavinu u u u zanimalo je    kada je moguće očekivati početak gradnje školske 
sportske dvorane u Draškovcu. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo CimermanVijećnik mr.sc. Franjo CimermanVijećnik mr.sc. Franjo CimermanVijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, s obzirom na porezni dug županijske tvrtke MIN – 
Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. od preko 900.000,00 kuna, pitao je da li se zna tko je krivac 
za nastanak tog duga i  da li će krivac na bilo koji način biti sankcioniran. 
 Drugo, vijećnika je zanimalo u kojoj je fazi projekt „Regija digitalnih muzeja sjeverozapadne 
Hrvatske“ ili se od njega odustalo. 
 Na pitanja vijećnik očitaovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Aleksandar Makovec Vijećnik Aleksandar Makovec Vijećnik Aleksandar Makovec Vijećnik Aleksandar Makovec osvrnuo se na prometnicu koja spaja Novo Selo Rok i Općinu 
Belica te je pitao da li je moguće da se ona prekategorizira (od križanja s jednom do križanja s drugom 
županijskom cestom) u županijsku cestu, te koje su predradnje potrebne da se to učini.  
 Pitanje vijećnika prosljeđeno na odgovor u Županijsku upravu za ceste 
  
 Vijećnicu Mariju HertelendiVijećnicu Mariju HertelendiVijećnicu Mariju HertelendiVijećnicu Mariju Hertelendi pak je zanimalo zašto se kasni s isplatom jednokratne financijske 
potpore međimurskih studentima. 
 Na pitanje vijećnike odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnika Josipa DobranićaVijećnika Josipa DobranićaVijećnika Josipa DobranićaVijećnika Josipa Dobranića zanimalo je kada će se nastaviti radovi na pješačko-biciklističkoj 
stazi Mursko Središće-Čakovec.  
 Pitanje vijećnika upućeno je Hrvatskim cestama – Ispostavi varaždin. 
 
 Vijećnika Damira KovačićaVijećnika Damira KovačićaVijećnika Damira KovačićaVijećnika Damira Kovačića zanimalo da li će i koje projekte u prometu u Međimurskoj županiji 
financirati država. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 
 
 Nakon što je aktualni sat završio, predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o predloženom 
dnevnom redu. 
 
 
 Skupština je jednoglasno (32 „za“), bez rasprave za 23. sjednicu utvrdila slijedeći 
   

DDDDNEVNI REDNEVNI REDNEVNI REDNEVNI RED    
    

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu 
Međimurske županije. 

2. Prijedlog odluke o povaćenju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN – Međimurje, 
Investicije, Nekretnine d.o.o. 

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuaća“. 

4. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Kraljevec. 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta. 
6. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Međiumurske županije za 2016. godinu. 
7. a) Godišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinu. 
    b) Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2016. godinu. 
8. Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinu. 
9. Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godini. 
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10. Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinu. 
11. a) Izvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec za 2016. 

godinu. 
     b) Plan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinu. 
12. a) Godišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinu. 
      b) Plan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinu. 
13. Godišnji izvještaj rada obrane od tuče za Međimursku županiju u 2016. godini. 
14. Izvješće o radu u Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2016. godinu. 
15. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2016. 

godinu. 
16. a) Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 

Čakovec za 2016. godinu. 
      b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinu. 
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za 

Međimursku županiju. 
18. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. 

godinu. 
19. Izvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinu. 
20. Izvješće o radu Zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 2016. godinu. 
21. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec.  
22. a) Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. 
      b) Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. 

 
 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

    
    
    

TOČKA 1.TOČKA 1.TOČKA 1.TOČKA 1.    
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županijePrijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županijePrijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županijePrijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županije    

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o 
prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan te ga je predložio 
Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka. 
 
 
 Bez rasprave, većinom glasova (31 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 32 nazočna vijećnika Skupština je 
donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu Međimurske županije 

 
 

 
TOČKA 2.TOČKA 2.TOČKA 2.TOČKA 2.    

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN ––––    Međimurje, Međimurje, Međimurje, Međimurje, 
Investicije, Nekretnine d.o.o.Investicije, Nekretnine d.o.o.Investicije, Nekretnine d.o.o.Investicije, Nekretnine d.o.o.    

U materijalima za sjednicu vijećnicu su primili Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala 
trgovačkog društva MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. Prijedog odluke utvrdio je župan i  
predložio ju je na raspravu i donošenje. 

 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 

    
    Bez rasprave, većinom glasova (27 „za“ 3 „protiv“ i 2 „suzdržana“) uz 32 nazočna vijećnici su 
donijeli 

O D L U K U  
o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva MIN – Međimurje, Investiicje, Nekretnine d.o.o. 
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TOČKA 3.TOČKA 3.TOČKA 3.TOČKA 3.    
Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve 

obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“    
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna 

Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“. Prijedlog zaključka Skupštini na 
raspravu i prihvaćanje dostavio je župan Međimurske županije. 
    
    

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka. 
 
 

 Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna, vijećnici su donijeli 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“ 

 
 

TOČKA 4.TOČKA 4.TOČKA 4.TOČKA 4.    
Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji KraljevecPrijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji KraljevecPrijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji KraljevecPrijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Kraljevec    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području 
aglomeracije Donji Kraljevec. Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je župan 
Međimurske županije. 
 

    
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu odluke. 
 
 

 Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna, vijećnici su donijeli 
O D L U K U 

o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Kraljevec 
 

 
 

TOČKA 5.TOČKA 5.TOČKA 5.TOČKA 5.    
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovištaPrijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovištaPrijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovištaPrijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju 
zajedničkih lovišta. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 

    
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Zvonimir Siladi i Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarske djelatnosti. 

 
 

Jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna, vijećnici su donijeli 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke ustanovljenju zajedničkih lovišta 
 
 
 
 

TOČKA 6.TOČKA 6.TOČKA 6.TOČKA 6.    
Izvješće o Izvješće o Izvješće o Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2016. godinukorištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2016. godinukorištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2016. godinukorištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2016. godinu    
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa 

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 
2016. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je župan Međimurske županije. 
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Odbor za financije i proračun raspravljajući o Izvješću donio je zaključak kojim je zatražio od 

Međimurske prirode da detaljnije pojasni utvrđeni rezultat poslovanja Ustanove, odnosno preneseni 
višak prihoda nad rashodima iz 2015. godine. Međimurska priroda je dostavila dopunu Izvješća s 
obrazloženjem te je isto dostavljeno na klupe vijećnicima pred početak sjednice. 

 
 
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  bez primjedbi je raspravio o predmetnom 

Izvješću. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zlatko Bacinger i mr.sc. Franjo Cimerman. Vijećnik Zlatko 
Bacinger je u ime Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša predložio da Međimurska priroda uz 
izvješće o radu ubuduće dostavlja i plan rada za narednu godinu. 
 Ovakav prijedlog prihvatio je Matija Posavec, župan. 
 
 Na iznijeto od strane vijećnika očitovao se mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode. 
 
 
 Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 2 „suzdržana“) uz 30 nazočnih 
vijećnika u vijećnici donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2016. godinu 
 
 
 

TOČKA 7.TOČKA 7.TOČKA 7.TOČKA 7.    
a)a)a)a) Godišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinu    
b)b)b)b) Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. godinugodinugodinugodinu    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu ustanove Muzej Međimurja 
Čakovec za 2016. godinu i Program rada Muzeja za 2017. godinu. Materijale Skupštini na raspravu i 
prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije 

 
 Odbor za financije i proračun raspravljajući o materijalima utvrdio je da uz dostavljene 

materijale nema Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća te je naloženo Muzeju da isto dostavi 
do početka sjednice Županijske skupštine. Muzej je dostavio Odluku Upravnog vijeća i ista je 
vijećnicima dostavljena na klupe pred početak sjednice. 

 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o predmetnom Izvješću. 

 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Hertelendi i Aleksandar Makovec te Maša Hrustek 
Sobočan, v.d. ravnateljica Muzeja i Matija Posavec, župan. 
 Vijećnica Marija Hertelendi je pitala da li je do sada prikupljen bilo kakav materijal vezan uz 
poslijeratne žrtve i političke zatvorenike u Međimurju, te ako nije da se počne prikupljati. Naime prema 
saznanju vijećnice neke udruge i pojedici posjeduju materijale i zapise koji se odnose na Međimurje u 
2. svjetskom ratu te poslijeratne žrtve, a koje nitko do sada od strane Muzeja nije kontaktirao. 
Također je predložila da se jedna ćelija u Starom gradu koja je služila kao zatvor uredi i konzervira te 
posluži kao dodatni turistički potencijal.   
 
 Prijedloge vijećnice Hertelendi prihvatila je.d. ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan. 
 
 
 Nakon rasprave, Skupština je uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 

a) većinom glasova (25 „za“ i 7 „suzdržana“)  
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ustanove Muzej Međimurja Čakovec za 2016. godinu 
 

b) većinom glasova (29 „za“ i 3 „suzdržana“) 
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2017. godinu 

 
 
 

TOČKA 8.TOČKA 8.TOČKA 8.TOČKA 8.    
Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinu    

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. 
godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je župan Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o predmetnom 

Izvješću. 
 
Bez rasprave Skupština je jednoglasno 32 („za) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinu. 

 
    
    

TOČKA 9.TOČKA 9.TOČKA 9.TOČKA 9.    
Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godiniGodišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godiniGodišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godiniGodišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godini    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu 
Međimurske županije u 2016. godini. Godišnje izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je 
župan Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o predmetnom 

Izvješću. 
 
 

Bez rasprave Skupština je jednoglasno 32 („za) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godini. 
 

    
    

TOČKA TOČKA TOČKA TOČKA 10.10.10.10.    
Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinuosobe Čakovec za 2016. godinuosobe Čakovec za 2016. godinuosobe Čakovec za 2016. godinu    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne 
osobe Čakovec za 2016. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je župan 
Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun raspravljajući o materijalima utvrdio je da uz Godišnje izvješće 

nije dostavljena Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća te je naloženo Domu da isto dostavi do 
početka sjednice Županijske skupštine. Dom za starije i nemoćne je postupio po nalogu Odbora i 
preslika Odluke je vijećnicima dostavljena na klupe pred početak sjednice. 

 
 

 U raspravi su sudjelovale vijećnica Nadica Jelaš i Štefica Martinez, ravnateljica Doma za starije 
i nemoćne osobe Čakovec. 
 
 

Skupština je jednoglasno 32 („za) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinu. 
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TOČKA 11. TOČKA 11. TOČKA 11. TOČKA 11.     
a)a)a)a) Izvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec za 2016. godinuIzvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec za 2016. godinu    
b)b)b)b) Plan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinuPlan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinuPlan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinuPlan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinu    

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuća“ za 2016. godinu i Plan i program rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ 
za 2017. godinu. Materijale Skupštini na raspravu i prihvaćanje dostavio je župan Međimurske 
županije. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez prmjedbi su raspravili o 

predmetnim materijalima. 
 

Skupština je jednoglasno 32 („za) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2016. godinu i Plana 

i programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2017. godinu 
 
 

 
TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 12222....    

a)a)a)a) Godišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinuGodišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinu    
b)b)b)b) Plan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinuPlan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinuPlan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinuPlan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinu    
U materijalima za skupštinu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Centra za socijalnu 

skrb za 2016. godinu i Plan i program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinu. Materijale  je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
materijalima. 

 
 

Skupština je jednoglasno 32 („za) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Centra za socinalnu skrb Čakovec za 2016. godinu i Plan i 
program rada Centra za socijalnu skrb za 2017. godinu 

 
 
 

TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 13333....    
Godišnji izvještaj rada obrane od tuče za Međimursku županiju u 2016. godiniGodišnji izvještaj rada obrane od tuče za Međimursku županiju u 2016. godiniGodišnji izvještaj rada obrane od tuče za Međimursku županiju u 2016. godiniGodišnji izvještaj rada obrane od tuče za Međimursku županiju u 2016. godini    

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za 
Međimursku županiju u 2016. godini. Godišnji izvještaj Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio 
župan Međimurske županije. 

 
Odbor za financije i proračun primio je samo na znanje Godišnji izvještaj dok je Odbor za 

poljoprivredu i turizam  bez ikakvih primjedbi raspravio o Godišnjem izvještaju. 
 

    
 Kratko uvodno obrazloženje podnio je Velimir Osman, predstavnik Hidrometeorološkog 
zavoda. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Zvonimir Siladi i Velimir Osman, predstavnik 
Hidrometeorološkog zavoda. 
 
 Skupština je potom većinom glasova (31 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 32 nazočna vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja rada obrane od tuče za Međimursku županiju u7 2016. godini 
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TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 14444....    
Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2016. godinužupanije za 2016. godinužupanije za 2016. godinužupanije za 2016. godinu    
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava 

Međimurske županije za 2016. godinu, a Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio ga je župan 
Međimurske županije. 
 
 
 Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2016. godinu 

    
    
    

TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 15555....    
Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije zaIzvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije zaIzvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije zaIzvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za    2016. godinu2016. godinu2016. godinu2016. godinu    
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Međimurske županije za 2016. godinu. Izvješće je Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio 
župan Međimurske županije. 

 
Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2016. 

godinu 
 
 
 

TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 16666....    
a)a)a)a) Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gIzvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gIzvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gIzvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za orske službe spašavanja, Stanice Čakovec za orske službe spašavanja, Stanice Čakovec za orske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 

2016. godinu2016. godinu2016. godinu2016. godinu    
b)b)b)b) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinuspašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinuspašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinuspašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinu    
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2016. godinu te Prijedlog programa javnih potreba za 
obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2017. godinu. 
Predmetne materijale Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije. 

 
 
Odbor za financije i proračun bez posebnih primjedbi je raspravio o materijalima. 

 
 

Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  
a) Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 
Čakovec za 2016. godinu 

 
b) PROGRAM JAVNIH POTREBA 

za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2017. 
godinu 

 
 

TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 1TOČKA 17777....    
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za 

Međimursku županijuMeđimursku županijuMeđimursku županijuMeđimursku županiju    
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava 

civilne zaštite u 2016. godini za Međimursku županiju. Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio 
ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
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Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini za Međimursku županiju 
 
 
 

TOČKA TOČKA TOČKA TOČKA 18.18.18.18.    
Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. godinuPrijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. godinuPrijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. godinuPrijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. godinu    

 Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. 
godinu vijećnici su primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i donošenje. 

    
    

Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  
PLAN RAZVOJA 

sustava civilne zažtite na području Međimurske županije za 2017. godinu 
 
 
    

TOČKA 19.TOČKA 19.TOČKA 19.TOČKA 19.    
Izvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinuIzvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinuIzvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinuIzvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinu    

 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti 
„Katruža“ za 2016. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske 
županije. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 
 

 
Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2016. godinu 

 
 
 

TOTOTOTOČKA 20.ČKA 20.ČKA 20.ČKA 20.    
Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2016. godinu.Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2016. godinu.Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2016. godinu.Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje „Dr. Vinko Žganec“ za 2016. godinu.    
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje 

„Dr. Vinko Žganec za 2016. godinu. Izvješće je Skupštini na raspravu i prihvaćanje predložio župan 
Međimurske županije. 

    
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 

    
    

 Kratko uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske 
županije. 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Horvat. 
 

    
Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijet je  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade za obrazovanje Dr. Vinko Žganec za 2016. godinu 

    
    
 

TOČKA 21.TOČKA 21.TOČKA 21.TOČKA 21.    
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja ČakovecPrijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja ČakovecPrijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja ČakovecPrijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec    

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju ranvateljice 
Muzeja Međimurja Čakovec. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
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 U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Hertelendi, Franjo Kravaršćan i Aleksandar Makovec 
te Maša Hrustek Sobočan, v.d. ravnateljica Muzeja. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržana“) donijela 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec 

 
 
 

TOČKA 22.TOČKA 22.TOČKA 22.TOČKA 22.    
a)a)a)a) Prijedlog rješenja o imenPrijedlog rješenja o imenPrijedlog rješenja o imenPrijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcuovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcuovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcuovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu    
b)b)b)b) Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u ČakovcuPrijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u ČakovcuPrijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u ČakovcuPrijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu    
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca 

porotnika Općinskog suda u Čakovcu i Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Čakovcu. Prijedloge rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predložio ih je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

    
 
Bez rasprave Skupština je jednoglasno (32 „za“) donijela 

a) R J E Š E N J E 
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 

 
b) R J E Š E N J E 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 
 
 
 
 
Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11,55 sati. 
 

 
 
 
           ZAPISNIK VODILA                                                                             PREDSJEDNIK 
Stručna suradnica za poslove Skupštine                                                                  Županijske skupštine 
                                                                                                              
           Đurđa Varga, v.r.                                                                             Mladen Novak, v.r. 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis 
sa 23. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 

 
 
 
 
 
 
  


