
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 9. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 22. studenoga 2018. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9:10 sati 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/18-03/12, URBROJ:2109/1-02-18-01, od 12. 
studenoga  2018. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 38 vijećnika. 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Borka Bunjac, Jasna 
Ciboci, mr.sc. Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Zlatko Horvat, 
Nenad Hranilović, Igor Ivković, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak, Nadica 
Lovrec, Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana 
Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir 
Peršić, Josip Puklavec, Snježana Sabolek, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, 
Marijan Varga, Ervin Vičević, Dražen Vidović, Nino Vrhar i Matija Žugec. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici:  Tamara Hrelja, Antun Marodi, Petra Podravec i 
Ivančica Somođi. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, mr.sc. 
Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, Goran Gotal, privremeni pročelnik 
Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela 
za obrazovanje, kulturu i šport, Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša, Darko Radanović, pročelnik Upravnog Odjela za gospodarske djelatnosti, Tatjana 
Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Vladimir Faber, zamjenik načelnika Policijske 
uprave međimurske, Mladen Ružman, direktor društva Piškornica d.o.o., Marijan Blažok, direktor 
Piškornice – sanacijsko odlagalište otpada i Nikola Martinaga, voditelj poslova razvoja i 
upravljanja u Piškornici d.o.o. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Potom je jednoglasno („38“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali  
 

a k t u a l n i  s a t 
 

Vijećnik Željko Pavlic prenio je pitanje jednog Međimurca: „Na žalost, svakim danom 
sve više Međimuraca putuje u Zagreb, što zbog egzistencije, što zbog radnog odnosa, studija ili  
specijalističkih liječničkih pregleda. Javni prijevoz, vlak i autobus je strašno loš, a putovanja su 
nalik na avanturu u nepoznato. Danas gotovo da nema direktnog brzog vlaka Kotoriba – Zagreb, 
a putovanje traje tri i pol sata, često sa presjedanjima u Varaždinu. Unatoč čestim molbama 
putnika prema Hrvatskim željeznicama ne dolazi do promjena. Od 12. mjeseca 2017. godine HŽ 
je uveo tzv. studentski vlak koji polazi ujutro iz Zagreba do Čakovca – Buzovca, tada produžuje 
do Male Subotice, a ne do Kotoribe, gdje stoji jedan sat i onda kreće za Čakovec. ATP Varaždin 
gotovo da nema direktnog autobusa na relaciji Čakovec – Zagreb i obrnuto, već većinom treba 
presjedati  u Varaždinu, iako to često ne piše u voznom redu.“ Slijedom navedenoga pitao je, što 
se poduzima da se poboljša povezanost Međimurja i Zagreba željezničkim i autobusnim 
prijevozom i time prekine njegova prometna izolacija. 

Vijećnik je zatražio pisani odgovor na pitanje zašto dobrovoljni darivatelji krvi, ako idu u 
vlastitom aranžmanu odnosno kada njima odgovora, moraju ići darivati krv u Županijsku bolnicu u 
Varaždinu. 
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Matija Posavec, župan odgovorio je da Hrvatske željeznice svake godine mijenjaju svoj 
vozni red i da ove godine stupa na snagu 9. prosinca. Provedena je javna rasprava gdje je dana 
mogućnost svima da se jave s određenim prijedlozima s ciljem poboljšanja željezničkog prometa. 
Župan je pozvao vijećnika ukoliko postoje ideje ili prijedlozi da županijskim službama iste dostavi 
kako bi se proslijedili Hrvatskim željeznicama. Dodao je da se razgovaralo o boljem željezničkom 
povezivanju u korist studenata i to ne samo sa Zagrebom nego i s drugim većim hrvatskim 
gradovima gdje postoje sveučilišta. Svjestan je da treba skratiti vrijeme putovanja, ali stanje 
pruge to ne dopušta.  Dokle god se brza pruga ne izgradi, taj problem neće biti riješen, no dobra 
vijest je da je Europska komisija odlučila financirati projektnu dokumentaciju. Prva faza se već 
radi između Zaboka i Zaprešića, dio u Međimurju treba samo elektrificirati i napraviti još jedan 
kolosijek od Čakovca do Varaždina, dok će najveći poduhvat biti kroz Varaždinsku županiju. 

Vijećnica Snježana Sabolek pitala je planira li Županija uvesti projekt besplatne školske 
kuhinje za srednjoškolsku djecu slabijeg socijalnog položaja. Dodala je kako bi se time osigurala 
redovita prehrana te bi se unaprijedila kvaliteta života kao i aktivno i zdravo odrastanje.  

Nadalje, vijećnica je iznijela da je prema podacima Hrvatske liječničke komore od ulaska 
Hrvatske u Europsku uniju, ukupno 560 liječnika specijalista otišlo iz Hrvatske u neke druge 
bogate zemlje Europske unije. Pitala je da li je u Međimurju stanje toliko alarmantno, koliko je 
trenutačno liječnika u županijskim zdravstvenim ustanovama te koliko ih odrađuje otkazni rok. Na 
drugo pitanje vijećnica je zatražila pisani odgovor. 

U svezi uvođenja besplatne školske kuhinje za srednjoškolsku djecu Matija Posavec, 
župan odgovorio je da je to nadstandard koji bi trebalo financirati iz Županijskog proračuna. 
Istaknuo je kako je na godišnjoj razini za djecu u osnovnim školama osigurano cca. 144 tisuća 
besplatnih obroka, dok se za srednjoškolce provodi projekt besplatnog prijevoza i dr. Bude li 
postojala mogućnost da se hrana osigura kroz EU projekte Županija će za to sigurno iskazati 
interes. 

Vijećnica Borka Bunjac iznijela je kako je dana 10.9.2018. godine izvršen inspekcijski 
nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike u tvrtki Mesna industrija Vajda d.d. Čakovec zbog 
prijave građana koji žive u blizini, a koji su se žalili na neugodne mirise i buku. Nadzorom je 
utvrđeno da postrojenje industrije obavlja djelatnost klanja trupova preko 50 tona na dan za što 
im je neophodna Okolišna dozvola, zato je izdana mjera da u roku 30 dana predaju zahtjev za 
ishođenje Okolišne dozvole. Zahtjev je predan dana 10.10.2018. godine Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike na propisanom obrascu stručne podloge putem ovlaštenika IPZ 
UNIPROJEKT TERRA d.o.o., međutim zatražena je nadopuna dokumentacije. Kada 
dokumentacija bude potpuna Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastavit će sa aktivnostima 
koje su predviđene Zakonom, a to je: objava informacija o zahtjevu, pribavljanje mišljenja drugih 
nadležnih tijela na stručnu podlogu, javna rasprava u trajanju od 30 dana, izrada knjige uvjeta i 
objava nacrta Okolišne dozvole i izdavanje Okolišne dozvole. Iz svega navedenoga, vidljivo je da 
su se građani s pravom žalili na buku i onečišćenje iz Mesne industrije Vajda. Pitala je, kako je 
bilo moguće da se pokrene takav ambiciozni poslovni pothvat  bez potrebne dokumentacije i 
zbog čega su grubo narušavana prava građana kada sam Ustav Republike Hrvatske, čl. 70. 
govori o tome da „… Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav 
okoliš…“.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da Županija nije prava adresa za ovo pitanje te  
dodao da o predmetnom slučaju ne zna mnogo, osim iz napisa na društvenim mrežama. Istaknuo 
je da je dobro što je inspekcija izašla na teren, utvrdila o čemu se radi, i ako je bilo kakvog 
kršenja Zakona onda to treba adekvatno sankcionirati. Županija nije davala dozvole jer je 
spomenuta tvrtka na području Grada Čakovca koji preko svog ureda za komunalno gospodarstvo 
izdaje dozvole, pa i preko svog komunalnog redarstva ima pravo na utvrđivanje određenih 
nepravilnosti. 

Vijećnik Matjaš Oršuš iznio je da obzirom na sve veći porast problema s romskom 
zajednicom u Međimurskoj županiji te s obzirom da je i sam vijećnik predlagao neka moguća 
rješenja, a nije ozbiljno shvaćen i nije dobio nikakvu reakciju od županijskih čelnika, ponovno je 
postavio pitanje na koje je zatražio realan odgovor o kojem želi da se pisanim očitovanjem 
obavijesti javnost. Pitao je, ima li Županija namjeru izraditi Akcijski plan za provedbu nacionalne 
strategije za uključivanje roma, za razdoblje od 2015. do 2020. godine. S obzirom da je župan na 
sastanku održanom u Saboru izjavio da Županija izdvaja određena sredstva, pitao je o kojem 
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iznosu se radi te koliko je sredstava za romsku zajednicu predviđeno u Županijskom proračunu 
za 2019. godinu. Smatra da postotak Roma u Županiji  raste u jednu ozbiljnu brojku. Romi moraju 
biti uvršteni u općinske, gradske pa i županijski proračun. Problem Roma više nije problem jedne 
zajednice već ozbiljan politički problem, a pogotovo kada su u većini slučajeva politički 
zanemarivani. Nadalje, zatražio je ozbiljan politički pristup u rješavanju romskih problema i iz 
lokalnog budžeta, a ne da se rješavanje istih traži preko europskih projekata od kojih romska 
zajednica nema koristi. Niti su uključeni niti ih se upoznaje s projektnim aktivnostima. Problema 
po romskim naseljima je puno, a unazad dva mandata županijske vlasti u romska naselja se nije 
ulagalo gotovo ništa. Akcijski plan, kada, tko, s kim i čim? Zaključio je da romska zajednica više 
nema vremena čekati. 

Drugo, iznio je da djeci srednjoškolcima iz romskog naselja Parag nije organiziran 
prijevoz do srednjih škola iz romskog naselja s izgrađenog autobusnog stajališta, već moraju 
čekati na glavnoj državnoj prometnici u mjestu Trnovec gdje nema propisnog autobusnog 
stajališta i nije funkcionalno mjesto za stajanje autobusa. Iako je sam vijećnik u nekoliko navrata 
o ovom problemu obavijestio županijske službenike, problem se nije riješio. Stoga je pitao, jesu li  
na ovaj problem spremni odmah reagirati ili će pričekati da se dogodi neka tragedija. 

Matija Posavec, župan osvrnuo se na prvo pitanje odgovorivši da Akcijski plan postoji,  
ali ne za razdoblje o kojem je vijećnik govorio. Akcijski plan, razna povjerenstva i komisije se rade 
kad se ne želi riješiti problem nego samo kupiti vrijeme. Kad se govori o suživotu s romskom 
zajednicom Županija ne želi kupovati vrijeme niti stavljati probleme pod tepih nego ih želi vrlo 
konkretno rješavati. Podsjetio je da je u Saboru, ali i na Vijeću za prevenciju, predlagao konkretne 
mjere kako da se situacija riješi. Glede ulaganja u naselja, istaknuo je da se u legalizaciju koja se 
još uvijek provodi puno ulaže. Problem je što nema suradnje s druge strane, pa se grade kuće 
bez obzira na zakonsku zabranu. Proračun za 2019. godinu će biti na raspravi i usvajanju tijekom 
prosinca te će tada biti poznat iznos sredstava predviđen za romsku zajednicu. Romska 
zajednica u Međimurju ima i zamjenike načelnika, predstavnike u općinskim vijećima, formirano 
Vijeće nacionalnih manjina na razini Županije te je upitna funkcionalnost istih. Rekao je da za 
rješavanje problema treba postojati volja i s druge strane, pohvalivši vijećnika da on tu volju i 
pokazuje, ali da treba doći s konkretnim prijedlozima. 

Na drugo pitanje odgovorio je Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 
obrazovanje, kulturu i šport rekavši da je pitanje upućeno koncesionaru te da će se izlaskom 
na teren utvrditi stvarno stanje. 

Vijećnik Ivica Baksa osvrnuo se na konferenciju za novinare Udruge međimurskih 
proizvođača merkantilog krumpira na kojoj su ukazali na praksu pojedinih otkupljivača, ali i 
trgovačkih lanaca koji nelegalno ruše cijenu krumpira otvoreno kršeći Zakon o nepoštenoj 
trgovačkoj praksi iz 2017. godine. To je proizvođače dovelo ispod granice rentabilnosti što bi za 
neke od njih moglo imati teške posljedice s obzirom na velika ulaganja u mehanizaciju i opremu. 
Na sličan problem ukazali su i proizvođači jabuka. Pitao je može li se putem Upravnog odjela za 
gospodarske djelatnosti Međimurske županije pomoći članovima udruge da uspostave  kvalitetan 
kontakt s resornim ministarstvom u cilju rješavanja ovog problema. 

Nadalje, referirajući se na nedavno potpisani Sporazum o suradnji s Istarskom županijom, 
predložio je da se kroz angažman nadležnih županijskih službi i čelništva Županije u što kraćem 
roku ispita mogućnost izravnog plasmana navedenih, ali i drugih poljoprivrednih proizvoda u 
tvrtke s tog područja te omogući međimurskim proizvođačima da postignu cijenu koja će im 
omogućiti normalno poslovanje.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da postoji tržište, postoje cijene i tu lokalna, 
regionalna ili državna vlast ne može puno. Predsjednik Udruge ujedno je i član Nacionalne 
komore te sudjeluje na svim raspravama i javnim savjetovanjima kad se donose određeni Zakoni 
i smatra da su vrata s Ministarstvom otvorena. Međutim, ako treba bilo kakva pomoć Županija je 
spremna se uključiti. Glede ideje traženja drugih tržišta istaknuo je kako se to radi povezujući se s 
drugim regijama i članstvima u raznim tijelima i to ne zato što to dobro zvuči nego zato što se 
traži prostor da se pomogne i žiteljima Međimurja kao i međimurskim poduzetnicima. Primjer je i 
nedavno potpisani  Sporazum sa Istarskom županijom od kojeg se mnogo očekuje. S istarskim 
hotelijerima i turističkim djelatnicima planiran je sastanak odmah iza nove godine i za iduću 
turističku sezonu napravit će se konkretni pomaci. Ideja je da se poveže tržište kontinenta i 
Jadranske Hrvatske.   
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Vijećnik Ervin Vičević je pitao o konkretnim inicijativama za poboljšanje stanja sigurnosti 
referirajući se na nedavni sastanak sa zamjenicom župana Sandrom Herman, predstavnicima 
Policijske uprave međimurske i romske nacionalne manjine gdje je rečeno da je odbijen zahtjev 
da se svaka krađa do 1000 kuna  kažnjava  odnosno da policija dobije  veće ovlasti. Pitao je hoće 
li se predstavnici međimurskog političkog vrha uputiti u Zagreb i još jednom objasniti da je 
Međimurje po ovom problemu specifično i kako je važno da prihvate političku inicijativu. 

Drugo, istaknuo je da  Međimurje nema monografiju, a obzirom da će se za mjesec i pol 
dana obilježiti 100. godišnjica pripojenja Međimurja matici Hrvatskoj, smatra da je veliki jubilej  
idealna prilika za pokretanje izrade. Slijedom navedenoga, pitao je planira li se izdavanje iste, ako 
ne, zamolio je da se uvrsti u plan. 

Matija Posavec, župan na prvo pitanje je odgovorio da postoji jasna procedura sukladnoj 
kojoj se donose Zakoni. Ako treba promijeniti članak Zakona onda se inicijativa uputi ili Vladi ili 
Saboru. Kada dođe Zakon na raspravu u Sabor onda bilo koji saborski zastupnik može podnijeti 
amandman na bilo koji članak Zakona. Rekao je da vjeruje da zasigurno ima dobre volje među 4 
saborska zastupnika iz Međimurja, da to odrade, argumentirano i kroz raspravu da izbore da se 
članak zakona izmjeni ili uvrsti. Policija, pravosuđe i Centar za socijalnu skrb su tri ključne 
institucije i tri ključne pretpostavke da bi se uopće razmišljalo o rješavanju problema, a tek potom 
obrazovanje, komunalno redarstvo i lokalna samouprava. Podsjetio je da je od ministrice za 
demografiju traženo 20 socijalnih radnika s ciljem poboljšanja kontrole trošenja socijalnih pomoći, 
a u najavi je reorganizacija policijske uprave gdje će se na kritičnim mjestima povećavati i 
službenici i uredi. Zaključio je da se u tom segmentu radi i dobra volja postoji, ali ne dovoljna. I 
nikad neće biti dovoljna dok se taj problem ne riješi. Kroz Vijeće za prevenciju Županija će i dalje 
apelirati da se stvari riješe.  

Na drugo pitanje župan je odgovorio da će se u sklopu tog obilježavanja kroz cijelu 
godinu održati niz aktivnosti u koje su uključene obrazovne i kulturne institucije, županijske službe 
te je formirano i posebno povjerenstvo. Do kraja ove godine izdat će se i fotomonografija 
Međimurja na 480 stranica koju će vijećnici imati prilike vidjeti na svečanoj sjednici.  

Vijećnik Siniša Šalamon rekao je kako je prošle godine u Hrvatskoj pokrenuta tvz. 
STEM revolucija s ciljem  razvijanja digitalne pismenosti i učenja programiranja u osnovnim 
školama. Projekt je proveden na razini šestih razreda osnovnih škola u cijeloj Hrvatskoj, a 
početkom ovog mjeseca najavljen je njegov nastavak za učenike od 1. do 4. razreda. Budući da 
je u I. fazi donirano više od 25.000 mikroračunala, a sada se planira opremiti barem polovicu 
osnovnih škola u Hrvatskoj, zanimalo ga je kakva je situacija u Međimurju i koliko škola se 
uključilo ili se planira uključiti u ovaj projekt, obzirom  da je od jučer otvorena mogućnost prijave 
osnovnih škola u navedeni projekt. Kako je u nekim županija za sve učenike u razrednoj nastavi 
informatika uvedena kao predmet utemeljen upravo na micro:bit platformi na kojoj se zasniva ovaj 
projekt, predložio je da se razmotri mogućnost uvođenja takve prakse i u međimurske osnovne 
škole. 

Drugo, vezano uz najave sindikata zaposlenika u javnim službama o pokretanju štrajka, 
zanimalo ga je ima li župan informaciju u kojem bi se obliku i obimu štrajk odvijao na području 
Međimurja, kako bi se građani mogli pripremiti za eventualne poteškoće u korištenju njihovih 
usluga.  

Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je da je informatika u Međimurju na 
visokoj razini te su međimurski učenici nacionalni i europski prvaci. U Županiji djeluju i odlično 
rade svoj posao Mladi informatičari Strahoninca i Međimurski informatički klub. U TIC- u se diže 
novi kat gdje će biti informatička učionica, a cijela prezentacija tog projekta će biti idući tjedan.  

O razmjerima štrajka župan je izrazio osobnu pretpostavku da nikakvih poteškoća u 
javnom sektoru Međimurja neće biti i da neće ni biti štrajka. 

Vijećnik Josip Puklavec iznio je da je prateći neke varaždinske medije, primijetio da se u 
posljednje vrijeme vodi žestoka kampanja od strane Grada Varaždina pa i Varaždinske županije, 
da se Centar HRT-a Čakovec - Varaždin ponovno vrati u Varaždin. Iz nekih se medija moglo 
iščitati da je prostor već osiguran, dogovor postignut na višoj razini te je samo pitanje trenutka 
kad će se preseljenje realizirati. Zanimalo ga je, koliko o tome ima istine te da li ćemo nakon 
gotovo četiri godine i podosta uloženih sredstava u opremanje Centra HRT-a u Čakovcu opet biti 
izigrani ili pak je na pomolu neka nova politička trgovina.   
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Drugo, osvrnuo se na projekt južne obilaznice Nedelišća i Pušćina.  Smatra da se po tom 
pitanju ne čini dovoljno. Postavljeni su tek svjetlosni usporivači prometa i to samo u Nedelišću. 
Nema gotovo nikakve pomoći u vidu regulacije prometa ni od prometne policije ili eventualno 
jedinice prometne mladeži koja bi se također mogla angažirati na nekim najkritičnijim točkama. 
Cca. 20 tisuća vozila koja dnevno prođu kroz Nedelišće stvaraju kolone, gužve, ugrožavaju 
sigurnost građana, a posebice onih najranjivijih kao što su djeca i starije osobe. Vijećnika je 
zanimalo u kojoj je fazi projekt južne obilaznice Nedelišća i Pušćina, kada se može očekivati 
početak radova te je li moguće do tog vremena osigurati veću prisutnost i angažman prometne 
policije u regulaciji prometa. 

Matija Posavec, župan glede pitanja Centra HRT-a Čakovec-Varaždin rekao je da je 
upoznat s idejama i željama Varaždinaca, međutim za sada je Centar HRT-a  još uvijek u 
Čakovcu i nema ugovora gdje će on biti sutra, za godinu ili dvije.  

Na drugo pitanje odgovorio je kako je cestogradnja  puno ozbiljnije pitanje i da se puno 
radi. Prvi korak koji bi djelomično trebao riješiti taj problem je izmjena Pravilnika o zabrani 
prometovanja vozila iznad 7 tona nosivosti koji od 1. siječnja 2019. godine stupa na snagu, a 
zabranit će promet od graničnog prijelaza u Murskom Središću preko Čakovca i Nedelišća do 
graničnog prijelaza Trnovec. Sve te ceste su ingerenciji Hrvatskih cesta. U ovome trenutku za 
obilaznicu odnosno za brzu cestu Čakovec, Nedelišće, Pušćine, Kuršanec, Varaždin radi se 
Studija utjecaja na okoliš koja će biti gotova za tri mjeseca i potom će se objaviti Javni natječaj za 
projektiranje i paralelno s tim otkup zemljišta. Realno taj projekt bi mogao biti gotov za cca. tri 
godine i do onda Nedelišće će imati dvije obilaznice, sjevernu i  južnu. Jako je puno posla koji 
prethodi izgradnji i već se mjesecima na tome radi. Zaključio je da nekad u projektima ima jako 
puno administrativnih, birokratskih stvari kao što su ishođenje dozvola, natječaja koji su nevidljivi 
pa je u percepciji da se ne radi, ali zapravo se radi. 

Vijećnica Jasna Ciboci podsjetila je kako je prilikom izglasavanja Županijskog proračuna 
za 2018. godinu gradonačelnik Grada Mursko Središće podržao Proračun, a jedan od uvjeta je 
bio da Županija financira projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za dogradnju Osnovne 
škole Mursko Središće. Financiranje istog je uvršteno u Proračun Međimurske županije za 2018. 
godinu. Shodno navedenom, pitala je da li je projektna dokumentacija riješena i u kojoj je fazi 
čitav proces navedenog projekta? 

Drugo, vijećnica je pitala jesu li županijske službe spremne za nadolazeću zimu? Ima li 
dovoljno ekipa za održavanje i čišćenje snijega te jesu li osigurane dovoljne količine soli? 

Matija Posavec, župan rekao je da sa svim jedinicama lokalne samouprave Županija ima 
korektnu suradnju i ako smo u nečemu uspjeli kao društvo i kao politika onda smo uspjeli da nas 
nikakve političke potencijalne razlike ne spriječe kad su interesi grada ili općine u pitanju.Istaknuo 
je da s gradonačelnikom Murskog Središća ima stvarno dobru suradnju i to ne samo oko škole 
već niza projekta koji se  provode u samom Gradu, ali i svim naseljima od Hlapičine,  Štrukovca, 
Peklenice, Križovca i ostalih. Glede projektne dokumentacije za dogradnju škole u Murskom 
Središću odgovorio je da je javna nabava u postupku jer cijena nadmašuje okvire samostalnog 
odlučivanja o projektantu. 

Drugo pitanje vijećnice proslijeđeno je Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije. 
Vijećnik Igor Ivković pitao je da li se u pripremama Proračuna za 2019. godinu planira 

isplata jednokratnih potpora studentima za akademsku godinu 2018./2019. na vrijeme ili će opet 
isplata biti na samom kraju akademske godine. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je u veljači raspisan Javni poziv na koji se javilo 
preko 2000 studenata. 2000 zahtjeva su stručne službe morale unijeti u sustav, napraviti odluke, 
prikupiti brojeve računa i tehnički isplatiti jednokratne potpore sukladno stavci u Proračunu. U 
lipnju su jednokratne potpore isplaćene svima i takav model namjerava se provesti i u 2019. 
godini. Međutim, ukoliko postoji bilo kakva druga ideja župan je odgovorio da ju je spreman 
prihvatiti dodavši da stavka ostaje ista, 600 kuna. 

Vijećnik Zlatko Horvat prvo pitanje uputio je županu i Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša iz dva razloga. Prvi, zabrana biciklističkog prometa tijekom 
ljetnih mjeseci kroz centar Grada Čakovca. I drugi, novouređeni rotori na južnoj zaobilaznici 
Čakovca i konačno napravljena horizontalna signalizacija biciklističkih prijelaza crvenom bojom. U 
Međimurskoj županiji  postoje državne, županijske i lokalne ceste. Jedan od najzahvalnijih oblika 
dolaska na posao i samog prometovanje je biciklistički promet. Ali na području Međimurske 
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županije postoji totalni kaos kada se govori o uređenim biciklističkim stazama, kako u gradovima 
(posebice u Grada Čakovcu) tako i na ostalim područjima Županije. Horizontalna i vertikalna 
signalizacija vezana uz biciklističke staze gotovo da i ne postoji. Međimurskoj županiji treba  
dobro osmišljen plan za uređenje biciklističkih staza. Najavio je da će Klub vijećnika HDZ-a i 
HDS-a ovu temu te potrebu izrade Elaborata biciklističkog prometa i izgradnje biciklističke 
infrastrukture kao i horizontalne i vertikalne signalizacije predložiti kao jednu od točaka na 
Skupštini. Konkretno,  zanimalo ga je, da li Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša dopušta i daje suglasnost na građevinske dozvole izgradnje tzv. biciklističko – pješačkih 
staza, naravno u svojoj domeni.  Da li se poštuje prilikom izdavanja dozvola i suglasnosti 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi koji jasno određuje što je biciklistička cesta, staza, put, traka, 
biciklističko-pješačka staza te jasno i nedvosmisleno određuju kakva mora biti horizontalna i 
vertikalna signalizacija. Zašto novi rotori imaju horizontalnu signalizaciju, a ostali nemaju? 

Drugo, pitao je župana, da li se kao član Skupštine i predstavnik Međimurske županije 
slaže s veličinom plaća u tvrtki Piškornica istaknuvši da je najveća plaća gotovo 25.000,00 kuna 
neto. Nadalje, zanimalo ga je da li je župan dao smjernice našem članu Nadzornog odbora o 
prihvaćanju takve plaće? 

Matija Posavec, župan odgovorio je da neka prometna rješenja doista nisu adekvatna i 
da je potreban veći broj biciklističkih staza. Složio se da su novi kružni tokovi fenomenalno 
napravljeni u smislu iscrtavanja staze crvenom bojom. Županijska odgovornost su ceste koje su 
uglavnom izvan naselja. Dao je primjer ceste Prelog – Donji Kraljevec koja je proširena radi 
sigurnosti biciklista. Složio se s prijedlogom da bi bilo dobro napraviti prometnu studiju oko 
položaja i funkcije biciklista i pješaka kao sudionika u prometu.  

Na drugo pitanje odgovorio je da je upoznat s uvjetima i Županija kao suvlasnik ima 
obavezu podržati ili ne podržati svaki prijedlog koji dolazi. O plaći se uvijek može govoriti. 
Aktualni direktor je zatekao loše stanje, policija je završila istragu i predložila sve materijale 
državnom odvjetništvu koji sad odlučuju o podizanju ili nepodizanju optužnog prijedloga. Tek kad 
dođe do optužnice onda se informacije mogu pojavljivati u javnosti. Piškornica je strateški projekt 
Vlade i mora saživjeti do 2022. godine. Dodao je da je na samoj sjednici novi direktor te će u 
daljnjem dijelu sjednice odgovoriti na sva pitanja. 

Vijećnik Zlatko Horvat referirao se na odgovor na prvo pitanje na cestu Prelog – Donji 
Kraljevec rekavši da se radi o cesti sa pješačko – biciklističkom stazom, međutim vertikalne kao 
ni horizontalne signalizacije nema.  

 
Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske 

županije predsjednik Skupštine Međimurske županije dao je na prihvaćanje predloženi dnevni 
red. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika, za 9. sjednicu 
utvrdila sljedeći dnevni red: 
 

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2018. GODINU 

2. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2017. GODINU I ZA RAZDOBLJE OD 1. DO 10. MJESECA 2018. GODINE 

3. A) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 
B) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA 
„PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE“ D.O.O. I „PIŠKORNICA SANACIJE“ 
D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 

4. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2019. GODINU 

5. IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 
GODINU 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
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8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

TOČKA 1. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Međimurske županije za 2018. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

 
Na klupe pred početak sjednice prema traženju Odbora za financije i proračun vijećnici su 

primili  Analitički prikaz projekata i kapitalnih investicija Međimurske županije. Nadalje, Odbor je 
utvrdio da je na 4 stranici obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj naveden krivi iznos rashoda za 
izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Goričan. Umjesto „167.961,00 kuna“ treba stajati 
iznos od „167.382,00 kuna“. Odbor nije imao drugih primjedbi niti prijedloga u svezi Izvještaja. 

Uvodno obrazloženje podnijela je Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, Tatjana Horvat, voditeljica 
Odsjeka za proračun i financije, Matija Posavec, župan i Darko Radanović, pročelnik Upravnog 
odjela  za gospodarske djelatnosti.  

 
Potom je Skupština većinom glasova (32 „za“ i 6 „suzdržanih“) uz 38 nazočnih vijećnika 

usvojila 
P O L U G O D I Š N J I I Z V J EŠ T  A J 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu 
 

Predsjednik Skupštine u 10:33 zatražio je pauzu od pola sata. 
 

……… 
 

Nakon pauze u 11:02…. 
 
 

TOČKA 2. 
INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU I ZA RAZDOBLJE OD 1. DO 10. MJESECA 2018. GODINE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o stanju sigurnosti na području 
Međimurske županije za 2017. godinu i za razdoblje od 1. do 10. mjeseca 2018. godine. 
Informaciju je Skupštini na raspravu predložio Matija Posavec, župan. 
 

Uvodno obrazloženje podnio je Vladimir Faber, zamjenik načelnik Policijske uprave 
međimurske. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Borka Bunjac, Goran Kozjak, mr.sc. Franjo Cimerman,  

Marijan Varga, Mladen Novak te Vladimir Faber, zamjenik načelnika Policijske uprave 
međimurske. 
 

Informaciju su vijećnici primili na znanje te se o istoj nisu izjašnjavali. 
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TOČKA 3. 
A) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 

DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 
B) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA 

„PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE“ D.O.O. I „PIŠKORNICA SANACIJE“ D.O.O. 
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i 

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima, dok  Odbor za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša nije prihvatio predložena Izvješća.   
 

Uvodno obrazloženje podnio je Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nino Vrhar, Zlatko Horvat, mr.sc. Franjo Cimerman i 
Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. 

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova  (32 „za“ i 6 „protiv“) uz 38 nazočnih 

vijećnika donijela  
 

A) Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu društva „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2016. godine 
 

Potom je Skupština većinom glasova (32 „za“ i 6 „protiv“) uz 38 nazočnih vijećnika 
donijela 
 

B) Z A K L J UČ A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu društva „Piškornica“ d.o.o. i povezanih društava „Piškornica 

– sanacijsko odlagalište“ d.o.o. i „Piškornica sanacije“ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2017. godine 

 
TOČKA 4. 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 
GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada Savjeta mladih 

Međimurske županije za 2019. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za mladež bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 
programa. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika donijela 

 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 

TOČKA 5. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zaklade za prevenciju 
Međimurske županije za 2017. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun utvrdio je da na zadnjoj stranici Izvješća u stavci „ukupni 
prihodi za 2017. godinu“ umjesto 14,67 mora biti iznos od 4,48.  Odbor nije imao drugih primjedbi 
niti prijedloga na Izvješće. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zlatko Horvat, Josip Puklavec i Branko Sušec, pročelnik 
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport. 

 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika donijela 
 
 Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za prevenciju Međimurske županije za 2017. 
godinu 

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA DODJELU 
JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju 

člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio 
Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave,  Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika usvojila 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske 

županije 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana 
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika usvojila 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenju i zaštitu okoliša 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA STATUT, 
POSLOVNIK I PROPISE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju 

člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika usvojila 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
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TOČKA 9. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ANTIKORUPCIJSKOG 

POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana 
Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika usvojila 

 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. 
 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu Skupštine u 
12:30 sati. 
 
 
KLASA:021-05/18-03/12 
URBROJ: 2109/1-02-18-02 
Čakovec, 22. studenoga 2018. 
 

 

  PRIVREMENI PROČELNIK                                                                       PREDSJEDNIK                                                                                

      Goran Gotal, dipl.iur., v.r.                                                               Mladen Novak, dipl.ing.,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 9. 

sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće 
poslove. 

 
 
 

 


