
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 11.  (tematske) sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 28. veljače 2019. godine, u 
velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 10:15 sati 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/19-03/1, URBROJ:2109/1-02-19-01, od 20. veljače  
2019. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak te se zahvalio na dolasku Darku 
Horvatu, ministru gospodarstva, Vjeranu Vrbancu, predsjedniku uprave HAMAG BICRO, Ivanu 
Senčaru, predsjedniku GSV-a te Stjepanu Cirkoviću, dopredsjedniku GSV-a, Borisu Lukovnjaku, 
predsjedniku Obrtničke komore Međimurje, Mladenu Križaiću, predsjedniku Gospodarske komore 
Međimurje,  Nikoli Hrenu, predstojniku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vladimiru Faberu, 
zamjeniku načelnika Policijske uprave međimurske te ravnateljima i direktorima županijskih ustanova i 
trgovačkih društava. 

Utvrdio je da je na sjednici bilo nazočno 39 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, Tamara Hrelja, Zlatko 
Horvat, Nenad Hranilović, Igor Ivković, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Nadica Lovrec, Franjo Makovec, 
Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Antun Marodi, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen 
Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec, 
Ivančica Somođi, 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:  Višnja Ivačić, Petra Podravec i Goran Kozjak. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 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, dr.sc. 
Blaženka Novak, privremena pročelnica 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 i Darko Radanović, pročelnik Upravnog Odjela 
za gospodarske djelatnosti. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Vijećnik Igor Ivković zatražio je da mu se dostavi odgovor na vijećničko pitanje sa prethodne 
sjednice Skupštine na koji je zatražio pisani odgovor. 

Potom je jednoglasno („39“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Zbog specifičnosti teme o kojoj se raspravljalo aktualni sat nije održan te je predsjednik 

Skupštine dao  na prihvaćanje dnevni red. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (39 „za“) uz 39 nazočnih vijećnika, za 11. sjednicu 

utvrdila sljedeći dnevni red: 
 
1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJE 

ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravljao je o točki dnevnog reda te nije imao primjedbi. 

 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I 

POSLOVANJE U MEĐIMURJU 
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- predlagatelj je Odbor za gospodarski razvoj  
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik 
Skupštine i Željko Kofjač, dipl.ing., predsjednik Odbora za gospodarski razvoj 

 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka za stvaranje pozitivnog i poticajnog 
okruženja za rad i poslovanje u Međimurju.  Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili  
prijedloge  vijećnika Željka Pavlica (MDS), vijećnice Dijane Novak (HNS) te vijećnice Mihaele Martinčić 
(SDP). O pristiglim prijedlozima je raspravljao Odbor za gospodarski razvoj te je vijećnicima dostavljen 
novi Prijedlog zaključka. 
 

Željko Kofjač, predsjednik Odbora za gospodarski razvoj pojasnio je kako su sa 
pripremom sjednice započeli prije godinu dana. U pripremu sjednice bile su uključene i stručne osobe 
te ustanove i temeljem toga je napravljen ovaj Prijedlog zaključka.  Na sam Prijedlog zaključka 
pristigla su 3 amandmana od SPD-a, HNS-a i MDS-a te su neki od prijedloga i ugrađeni u zaključak.  
 Nadalje je istaknuo da je Međimurska županija kao županija razvijenog poduzetništva i vrlo 
povoljnog geografskog položaja koji se postavlja na sjecište važnih europskih koridora, idealna je za 
prihvat investicija, kako domaćih tako i stranih. 
 Gospodarstvo Međimurske županije bazirano je pretežno na prerađivačkoj industriji, s 
razvijenim djelatnostima poljoprivrede, trgovine i graditeljstva te izvozno orijentiranog karaktera s 
znatnim udjelom radno intenzivnih, nisko kumulativnih gospodarskih grana, uz razvitak djelatnosti s 
visokom tehnologijom. 
 Međutim, unatoč generalno pozitivnim pokazateljima i pozitivnom trendu u gospodarstvu 
Međimurske županije već od 2015. godine eskalirao je problem nedostatka odgovarajuće radne snage 
kao glavni problem svih sektora gospodarstva i svih poduzeća bez obzira na njihovu veličinu. 
 Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i liberalizacijom tržišta rada sve veći broj 
Međimuraca odlučuje se za rad u inozemstvu. 
 Na rad u inozemstvo odlaze i mladi ljudi koji prvi put traže zaposlenje, ali još u većem broju 
zaposlenici međimurskih poduzeća i ustanova koji prekidaju radni odnos i odlaze na bolje plaćene 
poslove u inozemstvu, a također zabrinjava i činjenica što veliki broj srednjoškolaca želi studirati na 
našim fakultetima, ali svoju budućnost vide izvan Međimurja, izvan Hrvatske. 
 O problemima koji muče poduzetnike, nedostatku radne snage, demografskoj  problematici, 
malim plaćama zaposlenih, raspravljalo se i na sjednicama Gospodarsko socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji,  kao i na drugim županijskim razinama i u raspravu su bile uključene sve 
relevantne institucije, a pokrenute su i konkretne aktivnosti na relaciji gospodarstvo - obrazovni sustav 
- Zavod za zapošljavanje - nadležna ministarstva, ali vidnih rezultata nema. 
 Naš je zadatak da u skoroj budućnosti to ispravimo i omogućimo našim ljudima adekvatan 
posao, dostojnu plaću, kako bi ostali u Međimurju, vratili  se iz inozemstva i dali svoj doprinos razvoju 
Međimurja. 

Strukturnim reformama, fiskalnom prilagodbom tj. fiskalnom decentralizacijom može se u 
narednom razdoblju očekivati pozitivan gospodarski rast i razvoj, jer gospodarska perspektiva u 
Međimurskoj županiji postoji   te se  za  ostvarenje cilja  poticajnog  okruženja  za  rad i poslovanje u 
Međimurskoj županiji predlažu sljedeće mjere. Prijedlog je da se radi na smanjenju birokratskih 
barijera, da se  hitno riješi problem niskih plaća na način da se smanji porezno opterećenje rada, da 
se smanji porezna stopa, ukinu porezni odbici i snize stope obveznih doprinosa na plaće  radnika tj. 
smanjiti porezna i neporezna opterećenja dohotka. U zaključku su navedeni prijedlozi GSV-a 
Međimurske županije i prijedlozi Hrvatske udruge poslodavaca. Potrebno je smanjiti stopu PDV-a na 
svu hranu na 5% jer je sada s 25% i 13% najveća u Europi. Potrebno je uvesti stimulativne mjere čiji je 
cilj poboljšati demografsku sliku, a to je pogodovanje majkama s djecom tj. delimitirati rodiljne i 
roditeljske naknade za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta. Predlažu se i promjene u obrazovnoj 
politici. Postojeće proračunske prihode potrebno je preraspodijeliti na način da se uspostavi model 
glavarina. Težište privlačenja investicija na području Županije mora se temeljiti na kvalitetnim 
investicijama kojima se ostvaruje dodana vrijednost. 

Na kraju je zaključio da bi svi bili sretni i zadovoljni da se promijeni društvena klima tako da se 
temelji na povratku vjere u budućnost i poštivanje rada.  

Mladen Novak, predsjednik Skupštine zahvalio se svima koji su sudjelovali u pripremi te 
svima koji su se odazvali na tematsku sjednicu. Govorio je o aktualnim problemima, niskim plaćama, 
iseljavanju iz Međimurja te o nedostatku kvalitetne radne snage. Obzirom da su smjernice postavljene 
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pozvao je sve prisutne da  kroz raspravu daju svoje prijedloge kako bi se napravila podloga za 
intenzivniji pritisak prema svima onima koji mogu učestvovati u rješavanju problema.  

Vijećnik Zlatko Horvat podsjetio je kako je glavni inicijator tematske sjednice bio Klub 
vijećnika HDZ-a i HDS-a. Naime, 29.3.2018. Klub vijećnika je dao zahtjev za sazivanje tematske 
sjednice sa temom Demografska slika Međimurske županije i Stanje gospodarstva u Međimurskoj 
županiji. Obzirom da je ovo prva tematska sjednica spočitnuo je predsjednku Skupštine što nije 
sazvao predsjednike klubova vijećnika kako bi se utvrdio način rada. 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine prihvatio je kritiku vijećnika o sazivanju klubova te 
dodao da je Klubu vijećnika HDZ-a i HDS-a upućen dopis o dostavi materijala, međutim, iste nisu 
dostavili. Podsjetio je da ovo nije sjednica koju je tražio Klub vijećnika, iako ima jako puno dodirnih 
točaka te se zahvalio na doprinosu koji su dali kroz Odbor za gospodarstvo na proširenim sjednicama 
Odbora.  

Potom je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
 
U sveobuhvatnoj raspravi sudjelovali su: 
 
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman  u svom istupu govorio je o osnovnom problemu koji je 

naveden u zaključku, a to su niske plaće. U samom zaključku konstatirano je da je glavni problem 
niskih plaća previsoko porezno opterećenje. Iznio je da je Vlada u nekoliko navrata mijenjala poreze, 
doprinose, pa je to rezultiralo da se plaća poveća za 1%, 1,2%, 0,7 %. Da bi ljudi doista osjetili 
povećanje plaća i da bi prestali odlaziti trebalo bi povećati plaće barem za 20%. Ako se smanji 
porezno opterećenje nastat će rupa u državnom proračunu, pa neće biti novaca za obrazovanje, 
mirovine i druge stvari. U samom zaključku je prijedlog da se reže javna uprava  i vijećnik se složio s 
time te je predložio da bi Međimurska županija primjerom trebala pokazati kako se to radi.  

Vijećnik Ervin Vičević referiravši se na skup koji je minulih dana održan u Hrvatskoj 
gospodarskoj komori Čakovec iznio je zabrinjavajuće podatke o padu broja stanovnika u Međimurju. 
Naime, za 2051. godinu predviđeno je da će u Međimurju biti 94 tisuće stanovnika, od toga prema 
procjenama minimalno 25 tisuća Roma. Mišljenja je da je to podatak koji bi trebao sve zabrinuti i  da 
treba uzeti u obzir takva predavanja. 

Vijećnik Željko Pavlic pohvalio je ideju sazivanja tematske sjednice. Dao je prijedlog da se 
točka I. nadopuni na način da se iz drugog stavka doda novi stavak koji glasi: 

 „Prema ediciji „Međimurska županija u brojkama 2017.“, u pravnim osobama u Međimurskoj 
županiji, u 2017. g. je bilo zaposleno ukupno 32.528 osoba, od toga 14.008 žena. Najviše je bilo 
zaposlenih u prerađivačkoj industriji, 14.337, od čega 5.618 žena, zatim trgovini, 3.522 zaposlena, od 
čega 1.759 žena i građevinarstvu gdje je bilo 2.943 zaposlena, od čega 252 žena. U ukupnom broju to 
čini 20.802 zaposlena, od čega 7.629 žena. Ovi podaci nam pokazuju da  skoro 2/3 zaposlenika u 
pravnim osobama u Međimurju radi upravo u radno intenzivnim i nisko akumulativnim gospodarskim 
granama, granama u kojima bilježimo i najniže plaće.“ 

Iza sedmog stavka predložio je da se doda novi stavak koji glasi: 
  „Prema podacima za 2015. godinu prosječna plaća u Međimurskoj županiji bila je 4.652 kn, a 

u Republici Hrvatskoj 5.650, što je zaostatak od oko 20 %. Prosječna plaća u prerađivačkoj industriji 
bila je 4.490 kuna, od toga kod muškaraca koji većinom rade u metalskoj industriji 5.064 kune, a kod 
žena, koje većinom rade u tekstilnoj i obućarskoj industriji, 3.611 kuna. U trgovini je prosječna plaća 
bila 4.031 kn, a u građevinarstvu 3.849 kn. Iz ovih podataka vidljivo je da su u Međimurskoj županiji u 
posebno teškom položaju žene. Prema publikaciji „Plaće po županijama za 2016. g.“ koju je izdala 
Hrvatska gospodarska komora, prvi na ljestvici po visini neto plaća bio je Grad Zagreb sa 6.740 kn, 
dok je Međimurska županija bila na zadnjem mjestu ljestvice sa 4.653 kn.“ 

Nadalje, u  točki II. zaključka predložio je da se iza podtočke 1. doda nova podtočka 2. koja 
glasi: 

 „Osigurati jednakopravan odnos države prema svim gospodarskim granama. Svi razvojni i 
gospodarski dokumenti i politike moraju biti sektorski, regionalno, socijalno i rodno uravnoteženi.       
Od osamostaljenja Republike Hrvatske u sanaciju brodogradilišta, koja su smještena samo u 
pojedinim regijama i u kojima su zaposleni većinom muškarci,   utrošeno je više od 35 milijardi 
proračunskih kuna. Rezultat sanacija je neizvjestan, a otvaraju se i novi troškovi. Za razliku od 
brodogradnje, ostale industrijske grane bile su ostavljene same sebi ili su mogle računati samo na 
skromne potpore. Država svojim politikama i strategijama mora pomoći opstanku i razvoju postojećih 
kapaciteta i potencijala svih industrija u Republici Hrvatskoj.“ 

U podtočki 6. predložio je da se doda drugi stavak koji glasi: 
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„Decentralizacija je jedan od osnovnih uvjeta gospodarskog napretka. Hrvatska je danas još 
uvijek jedna od najviše centraliziranih država u EU. O povezanosti decentralizacije i gospodarskog 
rasta govori osnovni zaključak Studije o utjecaju decentralizacije na gospodarstvo švicarskog Instituta 
za ekonomska istraživanja u Baselu u kojem se ističe: Europske zemlje u kojima pojedinačne regije 
imaju veće ovlasti i odgovornosti u poreznoj, zakonodavnoj i obrazovnoj politici gospodarski su 
naprednije od onih s centraliziranom upravom.“ 

Vijećnik Antun Marodi naglasio je da se u Međimurju potrebno okrenuti isključivo proizvodnji  
visoke dodane vrijednosti, a ne turizmu. Predložio je županu da sazove sve načelnike i 
gradonačelnike Međimurske županije u svrhu formiranja grupe ljudi koji će obići domove osoba koje 
su otišle raditi u inozemstvu s ciljem da se stupi u kontakt s vlasnicima poduzeća te im se ponudi i 
prezentira mogućnost ulaganja u Međimurskoj županiji.  

Nadalje,  predložio je županu da se obrati  veleposlanstvima u inozemstvu i u tu svrhu 
pripremi kartu gospodarskih zona Međimurske županije sa uvjetima i cijenama ulaganja po općinama i 
gradovima.  

Glede nedostatka radne snage kao glavnog problema u svim sektorima gospodarstva smatra 
kako bi se isti riješio prelijevanjem radne snage iz tekstilne  i obućarske industrije u bolje plaćenu  
avio, auto industriju itd.  

Vijećnik Nino Vrhar ukazao je da već postoje potencijalni investitori, međutim pasivnost i 
neaktivnost će dovesti do toga da će se okrenuti i više neće htjeti investirati u Hrvatskoj. Iznio je 
konkretni primjer o investitoru čija je minimalna plaća 1000 eura koji je spreman investirati u Hrvatskoj, 
ali ne može dobiti termin za sastanak u nadležnim institucijama.  

Vijećnik Igor Ivković  rekao je kada je  prije godinu dana HDZ tražio hitnu tematsku sjednicu 
na temu gospodarstva i sprječavanju iseljavanja znalo se da je uveden novi zakon kojim je porez na 
dohodak prepušten županijama, gradovima i općinama. Znalo se također da će doći do povećanja 
prihoda županije te su htjeli predložiti da se taj novac utroši u najveći problem ove županije – 
povećanje niskih plaća odnosno prijedlog raznih programa s kojima se povećanje plaća može 
dogoditi. Prošlo je godinu dana u ime tog poreza, a nije ništa učinjeno za povećanje plaća u 
Međimurju. Osvrnuvši se na zaključak rekao je kako nema ni jedne riječi o opasnostima  koje 
Međimurju prijete u budućnosti. Npr. niti jedne riječi o otvaranju austrijskog tržišta rada. Zbog blizine 
Austrije za očekivati je egzodus naših djelatnika. Konstatirao je da umjesto da samo zadovoljno u 
Zaključku kažemo da smo savršeni,  da si trebamo priznati sami sebi kakvo je stvarno stanje i početi 
ga rješavati. Činjenica je da su u inozemstvo otišli iskusni i kvalitetni radnici, a također otišlo je i puno 
mladih. Mladih koji će se u inozemstvu upoznati s novim tehnologijama i drukčijom radnom etikom. 
Trebali bi iskoristiti to radno iskustvo i osmisliti cjelovit program povratka tih mladih. Treba im pomoći s 
konkretnim financijskim iznosom za otvaranje obrta ili tvrtke. Primjerice, prostor bivše vojarne, od 
Čakovca do Pribislavca može se kompletno opremiti i dati Međimurcima koji su spremni vratiti se i 
otvoriti proizvodnju. Prostor im se može dati  besplatno  obzirom da ga je Županija besplatno primila 
od države ili na odgodu plaćanja za deset godina pa kad steknu kapital da otkupe taj prostor. 

Vijećnik Matija Žugec konstatirao je da je jedan od gorućih problema u gospodarstvu, 
nedostatak radne snage. Edukacija i kreiranje radne snage započinje već u srednjoj školi. Najbitnije je 
dozvoliti obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima da aktivno sudjeluju u kreiranju takve radne snage, a 
rješenje je uvođenje dualnog modela obrazovanja. To je oblik strukovnog obrazovanja koji kombinira 
učenje u ustanovi za strukovno obrazovanje i u gospodarskom subjektu odnosno na radnom mjestu. 
Naglasak je stavljen na visokokvalitetnu suradnju između obrazovanja i svijeta rada. Sudionici dualnog 
obrazovanja su učenik, gospodarski subjekt i ustanova za strukovno obrazovanje. Većina značajki 
dualnog obrazovanja je  socijalizacija učenika u stvarnom radnom okruženju. Iznio je podatak da 
Ministarstvo gospodarstva i obrta već niz godina provodi određene mjere, a jedna od tih mjera je 
stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima koje je namijenjeno učenicima srednjih škola koja se 
obrazuju u deficitarnim zanimanjima sustavu vezanih obrta. Godišnji iznos stipendije je 9.000 kuna, a 
taj će se iznos sljedeće godine povećati na 18.000 kuna. Osim toga postoji mjera naukovanja za 
obrtnička zanimanja gdje se potiče sudjelovanje gospodarskih subjekata u obrazovanju učenika koji 
stječu zanimanja iz vezanih obrta čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalni rad u zanimanju 
te razvoj socijalnih i poduzetničkih kompetencija  učenika. Najniži iznos potpore koji poduzetnik može 
ostvariti je 15.000 kuna, a najviši 150.000 kuna. Sljedeće godine to će se povećati na maksimalni 
iznos od 300.000 kuna. Za te natječaje od 10,5 milijuna kuna gotovo 1 milijun je otišlo u Međimursku 
županiju. Vijećnik je pozvao sve međimurske obrtnike, mikro i male poduzetnike da se još jače uključe 
u mjere koje im osigurava Ministarstvo, a koje potiču razvoj i poduzetničke kompetencije međimurskih 
učenika 
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Vijećnica Ivančica Somođi predložila je županu i predsjedniku Skupštine da se osigura 
primjena mjera zadanih u Razvojnoj strategiji Međimurske županije koju je donijela Županijska 
skupština. Trebalo bi poticati udruživanje poduzetnika i financirati njihove zajedničke nastupe na 
tržištu prodaje, ali i na tržištu nabave jer će tako biti njihov proizvod konkurentniji. Predložila je da se 
sprovede sinergija države i županije. Ako država daje veće prihode županiji neka županija kvalitetno 
iskoristi sredstva u projektima. Primjerice za okrupnjavanje zemljišta, izgradnju skladišta i hladnjača za 
što su osigurana sredstva u EU fondu za ruralni razvoj. Zaključila je da je potrebno osigurati  opću 
pozitivnu klimu prema gospodarstvenicima u Međimurju te vratiti vjeru u budućnost u Međimurju jer 
stvaranje osjećaja besperspektivnosti samo odvlači i potiče radnu snagu za odlazak iz Međimurja.  

Vijećnik Mladen Čonka konstatirao je da su u Zaključku navedeni prijedlozi, ali nisu 
potkrijepljeni iznosima. Mišljenja je da bi trebalo zadužiti osobu koja će biti odgovorna za provedbu 
zaključaka odnosno da kontrolira provedbu istih. Ustvrdio je da poljoprivreda od svojega kapaciteta 
kojeg ima u Međimurju nije ni 20% iskorištena. Stavke koje su vezane uz poljoprivredu, pa onda i uz 
razvoj cijelog gospodarstva Međimurja, su okrupnjavanje, navodnjavanje, skladišni kapaciteti, 
prehrambeni kapaciteti i udruživanje. To su stvari koje bi trebalo riješiti u Međimurju da bi poljoprivreda 
mogla zaživjeti. Pojasnio je kako je Županija sufinancirala nabavu sadnica i postavljanje mreže, 
Ministarstvo poljoprivrede je sufinanciralo podizanje nasada te da fali još zadnji kotačić, a to je 
skladišni kapacitet. U svom istupu osvrnuo se i na školstvo i zdravstvo. Zaključio je da su plaće jedan 
od prvih argumenata odlaska, ali kako ima niz drugih stvari koje se vuku od administracije, činovništva 
i dr. Zaključio je da treba stvoriti pozitivnu klimu, a ne sve gledati crno. 

Vijećnik Zlatko Horvat  predložio je da Međimurska županija pokrene inicijativu prema Vladi 
Republike Hrvatske za ponovno aktiviranje procesa okrupnjavanja  tj. komasacije poljoprivrednog 
zemljišta kroz financiranje iz sredstva fondova i iz državnog proračuna.  Radi se o vrlo  važnoj i bitnoj 
mjeri za Međimurje i demografsku politiku jer rješava problem staračkih domaćinstava, mlade 
poljoprivrednike, imovinsko -  pravne odnose i dr.  

Vijećnik Franjo Makovec govorio je o primjerima iz prakse. Rekao je da je osnovni problem 
nedolaska investitora jezik. Osvrnuvši se na odlazak ljudi konstatirao je da mnogi odlaze kako bi se 
zaradili veću mirovinu. Glede turizma istaknuo je da je turizam je jedna prekrasna djelatnost koja nije 
visokodohodovna, ali kao dopunska djelatnost je itekako lijepa. Regija Međimurje može biti 
prepoznata po turizmu. Kad je regija prepoznatljiva tada se mogu očekivati i investitori.  

Vijećnica Jasna Ciboci istaknula je da jako puno žena radi za minimalnu plaću te smatra da 
bi Županija dio novca iz Proračuna mogla usmjeriti prema njima. Obzirom na veliku zastupljenost 
poljoprivrede u Međimurju smatra da bi u sve škole i vrtiće kojima su Županija, gradovi i općine 
osnivači  trebalo pokrenuti inicijativu da se jede zdravo i domaće.  

Vijećnica Mihaela Martinčić referirala se na točku koja se odnosi na obrazovanje kadrova za 
uključivanje na tržište rada.  Istaknula je da kvalitetno obrazovanje zahtjeva financijska ulaganja u 
školsku infrastrukturu, opremanje specijaliziranih digitaliziranih učionica, nabavu novih oprema i 
strojeva i najvažnije ulaganje u kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika. Strukovna stručna 
usavršavanja podrazumijevaju specijalizirana znanja i vještine koja su skupa za pojedinca te treba 
naći zajednički način financiranja. Svakako treba poticati izvrsnost i to adekvatno nagraditi. Na 
obrazovanje se ne treba gledati samo kao trošak već kao ulaganje u bolju i sigurniju budućnost. Stoga 
je potrebna kontinuirana međusektorska suradnja te sustavno i zajedničko planiranje odgojno 
obrazovnih potreba naše Županije. Naglasila je da Županija treba inicirati i poticati povezivanje svih 
dionika obrazovnog sustava, gospodarstva, Zavoda za zapošljavanje te Obrtničke i gospodarske 
komore. Uključiti ih i prihvaćati ih kao ravnopravne partnere kako bi se izradili kvalitetni, kratkoročni i 
dugoročni planovi i smjernice za potrebe našeg gospodarstva.  

Vijećnica Borka Bunjac rekla je da bi Međimurje trebalo težiti autohtonoj proizvodnji koja je 
će biti prepoznata u Europi te neophodna za razvoj gospodarstva. U ovom trenutku treba inzistirati na 
eko poljoprivredi i eko turizmu. Osvrnula se i na korupciju za koju smatra da je veliki problem. Mišljenja 
je da trebalo provesti teritorijalni preustroj, zabraniti gomilanje funkcija, ukinuti prirez, ograničiti 
mandate lokalnim čelnicima na dva mandata, napraviti jedinstvenu javnu nabavu, svi javni natječaji bi 
trebali  biti pod šiframa i dr.  

Vijećnik Petar Novak rekao je da smatra da ljudi iz Međimurja odlaze zbog dodatne mirovine, 
ali i zbog rada na određeno vrijeme. Ujedno je pohvalio mjere Ministarstva poljoprivrede. 

Vijećnik Antun Marodi u svom drugom istupu istaknuo je da je posebno zabrinjavajuće što 
se ne priča o prodaji proizvoda. Predložio je da bi trebalo napraviti još jednu hladnjaču te u 
ustanovama čiji je osnivač Županija koristiti međimurske proizvode.  

Vijećnik Matija Žugec ispričao je vijećnika Gorana Kozjaka te se u njegovo ime obratio 
vijećnicama i napravio korelaciju zdravstva sa demografskim egzodusom i gospodarstvom.  Rekao je 
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da liječnici s obiteljima također doprinose negativnom demografskom trendu odlazaka iz Međimurja. 
Pojasnio je da se edukacijom neće privući liječnike iz drugih krajeva, ali stimulacijom rada i 
subvencijom stambenih kredita sigurno bi se privukao zdravstveni kadar izvan Međimurja te zadržao 
postojeći. Nadalje, naglasio je potrebu aktivnijeg uključivanja Županije u stimuliranje ostanka i 
privlačenje zdravstvenog kadra, kao i uredno financijsko praćenje i pokrivanje obveza trenutnih 
projekata u Bolnici.  

Nikola Hren, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznio je podatak da HZZ već 
dugi niz godina provodi različite mjere aktivne politike zapošljavanja kojima se sufinancira 
zapošljavanje teško i teže zapošljivih skupina iz evidencije nezaposlenih osoba. Upoznao je vijećnike 
o novoj mjeri koja će za mjesec dana biti implementirana, a radi se o potpori za očuvanje radnih 
mjesta u sektoru proizvodnje tekstila obuće, odjeće, kože i drva. U svezi preporuka za obrazovnu 
upisnu politiku pojasnio je da Zavod za zapošljavanje dugi niz godina daje preporuke za obrazovnu 
upisnu politiku i predlaže povećanje upisnih kvota u deficitarnim zanimanjima. Do sada je urodilo 
plodom jedino prijedlog za metalsku branšu, ali još uvijek nisu povećane kvote u građevini, obući i 
tekstilu. Napomenuo je da je jedan od problema koji se pojavljuje kod preporuka, taj što učenici 
nemaju značajniji interes za upis u deficitarna zanimanja i puno lakše se odlučuju za upis u nekakve 
strukovne srednje škole, gimnaziju, ekonomsku školu i sl. a koje su suficitarne (pogotovo ekonomska 
škola). Istaknuo je da treba raditi na promociji i podizanju digniteta strukovnog obrazovanja te podržao  
prijedlog uvođenje dualnog obrazovanja.   

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman u svom drugom istupu demantirao je izjave predsjednika 
Skupštine da Klub vijećnika HDZ-a i HDS-a nije poslao materijale za sjednicu te ga podsjetio da je 
sam vijećnik na tematskim sjednicama odbora dao prijedloge te su na kraju četiri rečenice u zaključku 
doslovno prepisane. Upozorio je da je krajnje vrijeme da se nešto napravi kako bi se spriječilo 
masovno iseljavanje jer kada jednom ljudi odu teško će se privući natrag. Konstatirao je da ljudi 
najviše odlaze zbog malih plaća i zbog toga što su izgubili vjeru da će se nešto promijeniti.  

Ivan Senčar, predsjednik GSV – a rekao je da je GSV tripartitno tijelo koje je savjetodavno i 
nema moć odlučivanja.  25 točaka sa proširene sjednice je poslano  na različite adrese na koje nitko 
nije reagirao od nadležnih tijela. Sugerirao je vijećnicima da bez obzira na stranačku pripadnost 
zajednički naprave nešto. Glede zaključka rekao je da je namjera dobra, ali da bi bilo neozbiljno da 
ovakav dokument dođe na nacionalni nivo. 

Vijećnica Snježana Sabolek rekla je da lokalna samouprava kao i država moraju konačno 
stati na stranu poduzetnika, obrtnika, ali isto tako OPG-a. Trebaju osigurati primjerene životne uvjete u 
ruralnim seoskim domaćinstvima te doprinijeti očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa. Lokalna 
samouprava treba pomoći u tome, a država bi trebala imati pravedniju ulogu u regulaciji cijena i uvozu 
nekvalitetne robe. 

Stjepan Cirković, dopredsjednik GSV-a naglasio je da sindikat nastoji očuvati dostojanstvo 
radnika te se osvrnuo i na Zakon o zaštiti na radu. 

Vijećnica Nadica Lovrec osvrnula se na mirovinski sustav. U svezi samog zaključka rekla je 
da Županija može puno napraviti, ali da se svi zakoni donose u Saboru te je apelirala na saborske 
zastupnike.  

Matija Posavec, župan pohvalio je inicijativu da se raspravlja o temi koja je među dvije 
najvažnije teme u Međimurju. Osim stanja sigurnosti, gospodarstvo je to o kojem treba raspravljati, 
apelirati i donositi zaključke.  Ustvrdio je da je prije svake rasprave i donošenja zaključaka uvijek dobro 
imati brojke. Potom je iznio podatak da su međimurski poduzetnici u prošloj godini ostvarili rast izvoza 
za 14%, bruto dobit je bila veća za 9,2 %, gubitak smanjen za 7%, neto dobit poduzeća veća za 13%, 
prihodi su rasli za 12%, broj zaposlenih je povećan za 4,4%. Prema europskom statističkom uredu 4 
Županije su iznad 50% europske razvijenosti to su Istarska, Primorsko-goranska, Dubrovačko - 
neretvanska i Međimurska županija. Svih ostalih 16 Županija je ispod 50% europske razvijenosti. 
Glede metode klijentelizma, prema podacima Instituta za javne financije, Međimurska županija je 
najbolja po tome u Hrvatskoj. Na jednom zaposlenom u javnom sektoru dolaze  četiri zaposlena u 
privatnom sektoru. Postoje županije gdje je potpuno obrnuto. Što se tiče indeksa globalne razvijenosti 
jedino Međimurska županija te Vukovarsko – srijemska su zabilježile skok po ljestvici gospodarske 
snage. U svezi plaća dao je podatak da u Hrvatskoj cca. 1,5 mln zaposlenih te da 73% od ukupno 
zaposlenih dobiva plaću manju od državnog prosjeka. Upozorio je da se poduzetnici moraju rasteretiti 
nameta te da se mora smanjiti porez na opterećenje na plaću. Rekao je kako je to jedini način koji će 
donijeti veći društveni optimizam iza kojeg onda ide i zaustavljanje iseljavanja, povratak mladih te 
ulaganje u kreativne industrije. Potom se osvrnuo na neke prijedloge vijećnika i zaključio da ima dobrih 
ideja. Predložio je da se Prijedlog zaključka nadopuni istima i da se na idućoj sjednici usvoji.  
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Darko Horvat, ministar gospodarstva, obrta i poduzetništva istaknuo je da bi u zaključku 
trebalo promijeniti članak 3. obzirom da se ništa ne predlaže Županiji. Ne može se za sve kriviti državu 
i tretirati ju kao maćehu  već prvo treba krenuti od sebe. Komentirao je da u dokumentu nema niti 
jedne riječi o konkurentnosti, produktivnosti te o nacionalnim manjinama. Zaključio je da se u 
dokument ugrade prijedlozi sa sjednice te da se isti usvoji na idućoj radnoj sjednici.  

Po završetku rasprave sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije 
Mladen Novak, predsjednik Skupštine osvrnuo se na cjelokupnu sjednicu Skupštine te zaključio da će 
na iduću sjednicu Skupštine uvrstiti novi prijedlog zaključka kojim će se obuhvatiti svi dobri prijedlozi 
iznijeti na sjednici. 

 
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 11. sjednicu Skupštine 

Međimurske županije u 14:00 sati. 
 
KLASA: 021-05/19-03/1 
URBROJ:2109/1-02-19-02 
Čakovec, 28. veljače 2019. 
 
 PRIVREMENI PROČELNIK                                                                          PREDSJEDNIK                                                
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NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis 

sa 11. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove 
Skupštine i opće poslove. 

 


