
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 19. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 8. listopada 2020. godine, u 

Multimedijalnoj dvorani Tehnološko – inovacijskog centra u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 
22/b, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/20-03/6, URBROJ:2109/1-02-20-01, od 30. rujna 2020. 

godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Skupštine Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici 
bilo nazočno 34 vijećnika. Ujedno je uputio čestitke dosadašnjoj zamjenici župana Sandri Herman na 
imenovanju državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta.  

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Jasna Ciboci, mr.sc. Franjo 
Cimerman, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Damir Grašić, Zlatko Horvat, Nenad Hranilović, Igor 
Ivković, Ivan Kolmanić, 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, Ivančica 
Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, Marijan Varga, Dražen Vidović i Matija Žugec.  

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici:  Franjo Bukal, dr.sc. Branimir Bunjac, Mladen Čonka, 
Višnja Ivačić, Antun Marodi, Petra Podravec, Vesna Sobočanec i Bernarda Topolko.  

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Neda Šarić, 
pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela 
za poslove župana, dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu, dr.sc. 
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 gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Maja Odrčić Mikulić, pročelnica 
Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport, Lidija Farkaš, voditeljica Odsjeka za financije 
i proračun,  Natalija Šoltić, unutarnji revizor,  Marina Payerl- Pal, Vladimira Križaj – Grabant, Branko 
Vrčić, Andreja Knežević, Štefica Martinez, Petra Vargek, Alenka Bilić, Maša Hrustek Sobočan, Ana 
Maria Babić, Ljerka Cividini, Mirjana Pintar, Siniša Golub, Dijana Posavec, Željko Medved, Mladen 
Kanižaj- izvjestitelji te predstavnici medija.  

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno („34“ za) prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Vijećnik Ivica Baksa uputio je komentar predsjedniku Skupštine gospodinu Mladenu Novaku 

u svezi konferencije za novinare na temu Županijske bolnice Čakovec, održane 2.10.2020. godine na 

sam dan pokopa tragično preminulog pacijenta. Iznio je da nije znao da uz poslove s kojima se bavi da 

je i istražitelj, jer poziva odgovorne misleći pritom na župana, predsjednicu Upravnog vijeća i 

ravnatelja, na moralne tj. po predsjednikovim riječima normalne ostavke u trenutku dok istraga još 

traje. S obzirom da se predsjednik diči da je bolnica najvrjednija institucija te da mu je jedino stalo do 

žitelja Međimurja, pitao je što je poduzeo po tom pitanju, osim što upravo tu bolnicu, a sada i taj 

nemili događaj koristi za skupljanje prejeftinih političkih poena, i naravno kako bi ostvario životnu 

želju da konačno postavi svojeg ravnatelja i predsjednika Upravnog vijeća. Ustvrdio je da to nije 

rješenje, a najmanje potez s kojim će žitelji Međimurja dobiti bilo kakvu dobrobit. Unatoč 
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očekivanjima na presici nije iznijeto niti jedno konkretno rješenje, a na novinarske upite nije bilo 

konkretnog odgovora od strane predsjednika. Žalosno je da se takvim javnim istupima stvara među  

žiteljima nelagoda, strah, nepovjerenje, a to sve navedeno se na kraju preslikava kod građana u naše 

jako dobre doktore i sve djelatnike bolnice. Zamolio je predsjednika Skupštine da prestane više 

miješati politikantstvo u bolnicu i da proba ispitati sebe kao odgovornog čovjeka je li i dalje najbolji 

izbor za predsjednika Županijske skupštine. Također, zamolio ga je da odgovori je li pozivanje župana, 

koalicijskog partnera na ostavku, što je još samo jedan presedan, njegov osobni stav ili stav SDP-a? 

Županu je uputio pitanje koliko je sati. 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine, na početku upita je napomenuo vijećniku da  

sukladno Poslovniku na aktualnom satu ne može postavljati pitanja predsjedniku Skupštine.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je 9 sati i 14 minuta. 

Vijećnik Ivica Baksa zahvalio se županu na odgovoru. S obzirom da se gospodin Novak poziva 

na moralnost zamolio ga je da odgovori na pitanje.  

Vijećnik Petar Novak postavio je pitanje o otkupu ambalaže na području grada Preloga. Iznio 

je kako je u svakoj trgovini moguće kupiti proizvode s naznakom za otkup ambalaže, međutim, samo  

trgovački centar KTC i ponekad Konzum vrše otkup.  Spremnik se napuni u roku od jednog dana, a 

ambalaža iz spremnika se vrlo rijetko odvozi i  zbog toga se gomila sve više neodgovarajuće odložene 

ambalaže pokraj ceste, na travnatim površinama, šumskim putovima i slično. Slijedom navedenog, 

pitao je postoji li mogućnost da se sufinanciraju otkupne stanice ili da se smanji otkupna cijena 

ambalaže kako bi otkupne stanice imale računicu provoditi isto, dodavši da se za 6 lipa ne isplati vršiti 

otkup ambalaže.  

Matija Posavec, župan zahvalio se na pitanju i inicijativi te rekao da će u suradnji sa GKP PRE-

KOM d.o.o. i određenim trgovačkim centrima ispitati te mogućnosti te pripremiti i dostaviti pisani 

odgovor. 

Vijećnik Damir Grašić rekao je kad nije bilo, ili je bilo vrlo malo zaraženih sa COVID - 19 u 

Međimurskoj županiji, u proljeće, Stožer civilne zaštite Međimurske županije je imao svakodnevno 

presice, a sad kad je skoro deset puta više oboljelih sve je manje presica. Shodno tome uputio je 

prijedlog Stožeru civilne zaštite Međimurske županije da u svakodnevna izvješća o koronavirusu 

prilože podatke o mjestu prebivališta oboljelih i mjerama koje je potrebno poduzeti. 

Drugo pitanje bilo je u svezi prometnih nelogičnosti. Pitao je, zašto nije napravljen drugi 

kružni tok kod izgradnje nadvožnjaka jer se sada stvaraju zastoji. Osvrnuo se i na semafore na 

obilaznici prema Mihovljanu kod bolnice, semafore kod stadiona na obilaznici, semafore na južnoj 

obilaznici te semafore kod trgovačkog centra Lidl i Kaufland. Ustvrdio je da u današnje vrijeme nema 

smisla postavljati semafore jer je kružni tok puno sigurniji, jeftiniji i bolji izbor od semafora. 

Na prvo pitanje oko rada Stožera, Matija Posavec, župan odgovorio je da bez obzira na 

presice, Stožer radi, zasjeda i svaki dan šalje priopćenja za javnost vezanih za broj oboljelih, 

novooboljelih, broju osoba u samoizolaciji i to prikupljajući te podatke od svih relevantnih institucija, 

a prije svega Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Glede presica rekao je da slijede 

protokol Nacionalnog stožera koji također nema svakodnevno presice. Što se tiče broja 

novooboljelih, za razliku od proljeća, situacija je malo pogoršana, međutim, u ovome trenutku 

Međimurska županija je jedina u Hrvatskoj koja nema preminulu osobu od ili zbog korone niti osobu 

na respiratoru. Od ponedjeljka stupaju na snagu neke nove mjere, a sva pitanja se mogu pronaći i na 

službenim web stranicama Županije, što i mediji vrlo korektno svakodnevno prenose.  
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Na drugo pitanje odgovorio je kako je pitanje prometne infrastrukture u nadležnosti Grada 

Čakovca, kojem Županijska uprava za ceste Međimurske županije godišnje izdvoji cca. 3,5 milijuna 

kuna za sanaciju i ulaganje u ceste.  Složio se s vijećnikom da su kružni tokovi bolje rješenje kad je u 

pitanju sigurnost prometa.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekao je da je završila nova sezona upisa djece u srednje 

škole i opet se pokazalo da su neka zanimanja puno traženija od drugih. Najtraženiji smjer opet je bio 

„tehničar za računarstvo“. Prije 30 godina TIOŠ je upisivao jedan razred tehničara za računarstvo i to s 

ukupno 30 učenika. Danas Tehnička škola Čakovec i dalje upisuje jedan razred tehničara za 

računarstvo, ali sa 22 učenika u razredu. S obzirom da je po struci informatičar, pa ima dobar pregled 

ovog tržišta, iznio je nekoliko argumenata. Prije 30 godina u Međimurju je sveukupno bilo manje od  

1 000 računala. Danas je u Međimurju više od 100 000 računala, ako se broje tableti i pametni 

telefoni koji imaju sva obilježja i mogućnosti računala. Također, danas gotovo više ne postoji nijedno 

zanimanje koje bi se moglo obavljati bez računala. Realne potrebe tržišta za računalnim tehničarima 

su u zadnjih 30 godina porasle najmanje 100 puta, a upisuje se manje djece u ovo zanimanje nego 

prije 30 godina. Još je zanimljivije da Međimursko veleučilište u smjer računarstvo upisuje 63 djece, 

dakle, na visoko učilište upisuje se tri puta više djece nego u srednju školu za isti smjer. Danas je u 

Međimurju lakše upisati se u bilo koji smjer Gimnazije Josipa Slavenskog, nego u smjer tehničara za 

računarstvo. S obzirom da postoji veliki interes djece i poslodavaca te realna potreba tržišta, pitao je 

zašto upisne kvote nisu usklađene sa realnošću te može li se to promijeniti.  

Matija Posavec, župan složio se oko atraktivnosti računarstva kao obrazovanja, odnosno 

kasnije zanimanja osim upisnih kvota na koje, kako je pojasnio, se ne može u potpunosti utjecati. 

Županija izdvaja znatna sredstva za Centar izvrsnosti iz informatike koji u suradnji sa gospodinom 

Drabićem doista pokazuje rezultate, s obzirom da imamo državne prvake i sudionike i europskih i 

svjetskih olimpijada.  

Dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu odgovorila je kad 

se sagleda kompleksnu problematiku upisa u prve razrede srednjih škola vidljiva je razlika u 

spomenutim godinama te danas postoje različiti kurikulumi koji unutar svojih obrazovnih sadržaja 

imaju i informatičke sadržaje i sadržaje koji su uz informatičke vještine neposredno vezani. Danas više 

nije dovoljno biti računalni tehničar, jer poslodavci zapravo kod zapošljavanja traže veću 

diversifikaciju vještina i zanimanja. Primjerice tehničari za mehatroniku, web dizajneri, CNC operatori 

i slična srodna zanimanja također imaju te vještine. S obzirom na povećane zahtjeve za nastavak 

obrazovanja razvijena je matematička gimnazija kako bi se mogli slijediti programi na visokim 

učilištima. Dakle, ništa nije rađeno napamet niti je to rađeno naprosto da se zadrži struktura koja je 

bila ranije. A što se tiče manjeg broja učenika u razredu, zahvaljujući tome osiguran je viši standard 

obrazovanja i zapravo su ishodi puno bolji nego da je 30 učenika u razredu. Također, u ovoj aktualnoj 

situaciji to je rješenje da se na optimalan način organizira nastava i da zapravo nema nekakvih 

incidentnih situacija. Istaknula je da su zadovoljene neke potrebe za IT stručnjacima u budućnosti te 

do sad nije bilo primjedaba da bi baš trebali računalne tehničare kao to zanimanje. U međuvremenu 

se razvijao i kurikulum tako da računalni tehničar sa svojim obrazovnim sadržajima koje ima trenutno 

i pred 30 godina nije isti.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman zahvalio se na iscrpnom odgovoru i složio se s puno toga 

izrečenim. Međutim, pojasnio je da djeca ne žele ići u nekakve specijalizacije nego strogo žele upisati 

računarstvo kako bi se tek na fakultetu mogli preusmjeriti ili vidjeti što će dalje. Istaknuo je da interes 
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djece i poslodavca demantira ono što je pročelnica odgovorila i da ima potpuno krivu sliku, ako 

smatra da na tržištu nije manjak programera, jer je zapravo na tržištu ogroman manjak programera.  

Vijećnik Igor Ivković  pitao je mogu li se podaci o broju oboljelih od COVID-19 za Međimursku 

županiju objavljivati i na razini gradova i općina kako bi se pomoglo poduzetnicima da prilagode svoja 

poslovanja u odnosu na trenutna žarišta.  

Drugo, pitao je hoće li se početi koristiti Savjet mladih Međimurske županije za savjetovanje 

prilikom donošenja odluka koje se tiču mladih u Međimurskoj županiji. Kao primjer istaknuo je 

postupak donošenja Odluke o dodjeli jednokratne financijske pomoći srednjoškolcima te rekao da je 

prvo potrebno bilo savjetovati se s mladima te potom donijeti Odluku i na kraju sazvati konferenciju. 

Na kraju je zaključio da treba vjerovati u mlade, jer mogu itekako iznenaditi sa svojim znanjima i 

sposobnostima.  

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da je Međimurje malo i puno puta dođe i do 

stigmatizacije, ali ukoliko je potrebno mogu se objavljivati podaci na razini općina i gradova. Dodao je 

kako je uspostavljena komunikacija s gradovima i općinama te im se svakodnevno prosljeđuju 

izvješća. 

Matija Posavec, župan rekao je kako je početkom školske godine  

Županija izašla s informacijom u kojoj školi su učenici u samoizolaciji, međutim,  pravobraniteljica za 

djecu je od Nacionalnog stožera radi stigmatizacije djece i radi njihove zaštite, dala preporuku da se 

ne objavljuju takvi podaci. Složio se oko prijedloga da se pojača komunikacija sa javnošću oko općina i 

gradova. 

Na drugo pitanje oko Savjeta mladih i opservacije „Vjerujte u mlade“, odgovorio je da vjeruje 

u mlade te da gospodična Ana Maria Babić radi odličan posao kao predsjednica Savjeta. Glede odluke 

od 300,00 kuna srednjoškolcima, pojasnio je da su izašli u javnost s informacijom kako bi pravodobno 

dali informaciju roditeljima. Naime, iznos dodijeljenih sredstva premašuje ovlasti župana, stoga istu 

mora donijeti Skupština. Složio se s vijećnikom da nije bilo konzultacija oko Odluke te je prihvatio 

prijedlog za tješnju suradnjom sa Savjetom mladih.  

Vijećnik Matija Žugec pitao je prema kojim kriterijima se određena događanja u 

Međimurskoj županiji mogu odvijati, a pojedina ne. 

Matija Posavec, župan odgovorio je kako Stožer civilne zaštite u pravilu ne može ništa 

zabranjivati niti dozvoljavati nego može donijeti preporuku, a ista je uvijek bila i bit će utemeljena na 

mišljenju Zavoda za javno zdravstvo smatrajući epidemiološku službu najrelevantnijom u tom 

segmentu.  

Vijećnica Ivančica Somođi rekla je da su prema pisanjima medija, centri za socijalnu skrb ove 

godine žurno izdvojili 127 djece iz neadekvatnih obitelji procijenivši da su im ugroženi život, zdravlje 

te normalan rast i razvoj. Centar za socijalnu skrb može odlučiti o nekoliko mjera u cilju zaštite prava i 

dobrobiti djeteta ukoliko roditelji zanemaruju svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djece. 

Slijedom navedenog zatražila je pisani odgovor na pitanje koliko je mjera u cilju zaštite prava i 

dobrobiti djeteta u posljednjih pet godina proveo Centar za socijalnu skrb.  

Drugo pitanje potaknuto je prilogom u emisiji Provjereno gdje je Međimurska županija prošla 

kao sprdnja u cijeloj državi glede slučaja Općine Pribislavec gdje su godinama mještani gotovinom 

plaćali komunalna davanja. Vijećnica je zatražila pisani odgovor na pitanja da li se u općinama na 

području Međimurske županije komunalna naknada i doprinos skupljaju u gotovini, u prostorijama 

općina te zašto se dozvoljavalo da u Općini Pribislavec nenaplaćeni dugovi za komunalnu naknadu i 

doprinos odu u zastaru.  
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Vijećnik Siniša Šalamon uputio je čestitke na imenovanju donedavne zamjenice župana 

Sandre Herman na mjesto državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta. Rekao je da je to korak u 

dobrom smjeru kako u smislu promocije Međimurja i međimurskih projekata i inicijativa u cijeloj 

zemlji tako i u smislu lakšeg razvoja međimurskog turizma, kao i veliko priznanje stručnosti i radu 

Međimuraca za koje se nada da će postati pravilo, a ne izuzetak. Ujedno je zatražio komentar župana 

može li se očekivati napredak u turizmu i da li će se posao koji je obavljala zamjenica riješiti 

reorganizacijom ili će se angažirati netko drugi. 

Matija Posavec, župan pridružio se čestitkama te se osvrnuo na ljude koji su radili na 

Županiji, a koji su također napredovali. Glede zamjene je pojasnio kako neposredni izbor župana i 

zamjenika župana ne dozvoljava popunu tog mjesta tako da će narednih 7 mjeseci sa gospodinom 

Grivecom preuzeti sve poslove u nesmetanom odvijanju izvršne vlasti u Županiji i realizaciji i 

završetku svih započetih projekata. 

Vijećnica Mihaela Martinčić u svom upitu osvrnula se na autobusni prijevoz srednjoškolaca. 

Pojasnila je da učenik putnik iz donjeg dijela Međimurja dnevno troši 9 sati na školu i put. Primjerice 

učeniku Gospodarske škole iz Donje Dubrave nastava u poslijepodnevnoj smjeni počinje u 13:15 sati, 

a autobus polazi u 11:40. Šesti sat završava u 17:45 završava, a autobus polazi u 19:40 te u Donju 

Dubravu dolazi u 20:50. U prijepodnevnoj smjeni autobus polazi u 5:40, šesti sat završava u 11:50, 

autobus polazi u 13:25 te u Donju Dubravu dolazi u 14:35. Roditelji mole da se smanji gužva u 

jutarnjem prijevozu uz prijedlog da se vidi koliki broj učenika iz donjeg Međimurja putuje u Čakovec 

te da se pomakne polazak iz Čakovca u poslijepodnevnom/večernjem terminu. Stožer kontrolira 

nošenje maski, ali nikog ne interesira gužva u autobusu. Zamolila je odgovor, što i kada, se može 

nešto po tom pitanju učiniti.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je prijevoz srednjoškolaca vezan uz linijski prijevoz 

koji se obavlja po unaprijed utvrđenim linijama i voznim redovima.  U tom kontekstu prijevoznici su ti 

koji moraju gledati cijelo područje Županije i na taj način formirati linije, s obzirom da su 

srednjoškolci iz svih područja Županije. 

Dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu  pojasnila je da je 

Županija upoznata s problemom te naglasila da se radi o linijskom prijevozu. Dakle, Županija samo 

plaća račune,  a sve ostalo je dio uređivanja linijskog prijevoza. Upravni odjel je u stalnom kontaktu s 

prijevoznicima koji su koncesionari Županije. Cijeli postupak je pokrenut, ali nažalost on iziskuje dosta 

vremena da se dovrši i očekivanja su da će biti pomaka. Glede gužvi u autobusima napravljena je 

analiza kojom je utvrđeno da gužve nisu takve da učenik ne bi imao svoje mjesto u autobusu. 

Međutim, u drugom tjednu nastave je bilo više učenika zbog nastavnog rasporeda i prema analizi po 

tom drugom tjednu prijevoznici su obećali da će dodati još jednu liniju tako da se očekuje skoro 

rješenje tog problema.  

 
Po završetku aktualnog sata, Mladen Novak, predsjednik Skupštine, sukladno članku 100. 

Poslovnika Skupštine Međimurske županije predložio je da se s dnevnog reda skine točka 22. Izvješće 

o radu društva Piškornica d.o.o. i povezanog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 

2019. godinu, zbog nemogućnosti prisustvovanja sjednici Skupštine čelnih ljudi Piškornice.  

Potom je otvorio raspravu. 

Vijećnik Goran Kozjak u ime kluba vijećnika HDZ-a i HDS-a iznio je da se ne slažu s 
predloženim dnevnim redom jer na istom nema Izvješća o radu Županijske bolnice Čakovec. Istaknuo 
je da već 15 mjeseci upozoravaju na katastrofalno vođenje bolnice te se osvrnuo na probleme u 
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bolnici. Prije korone, Odbor za zdravstvo upozorio je na probleme te upoznao s njima, kroz 3 sata 
debate, župana i predsjednicu Upravnog vijeća. Na pretprošloj sjednici Skupštine izneseni su zaključci 
Odbora, dodatno 4 predsjednika liječničkih udruga svjedočili su o padu kvalitete zdravstvene usluge, 
lošoj organizaciji, povećanju lista čekanja i problemima koji se gomilaju u Županijskoj bolnici Čakovec. 
Glasanja o zaključcima Odbora nije bilo, obećano je da će župan do sljedeće sjednice pokušati srediti 
stanje u bolnici te da će se na sljedećoj sjednici raspravljati o učinjenom. Novo Upravno vijeće je 
preslika starog, možda je samo jedan novi član. Na sjednici sredinom srpnja bolnica opet nije bila na 
dnevnom redu jer se trebalo zadužiti za 25 milijuna kuna. Predsjednik Skupštine, tada je rekao da će 
se o Županijskoj bolnici Čakovec raspravljati na sljedećoj sjednici Skupštine u sklopu Izvješća. Na 
današnjem dnevnom redu Izvješća o radu Županijske bolnice Čakovec opet nema. Mjesecima se 
govori o degradaciji struke i kolapsu u bolnici. Ankete pacijenata i zaposlenika su poražavajuće, a 
međuljudski odnosi nikad gori. 15 mjeseci upozorava se da vodstvo bolnice, koje je osobni izbor 
župana Posavca, radi mimo zakona, provodi strahovladu, namješta natječaje, skriva dopise odjela, 
zataškava propuste, radi dugove, ne provodi naputke inspekcije Ministarstva zdravstva. U toku 
epidemije, bolnica radi bez COVID timova, koordinatora, manjkom opreme i lošom izolacijom. 
Nedostaje 60 sestara za minimalno funkcioniranje odjela, a po papiriću se zapošljava administracija i 
to 50% više nego prije 2 godine. Podsjetio je kako je na prošloj sjednici pitao zar se mora nešto 
dogoditi da bi počeli djelovati. U 3 mjeseca 2 nepotrebna smrtna ishoda. Koliko ljudskih života je 
potrebno županu da shvati? Prije Novinščaka Županijska bolnica Čakovec bila je među 3 najbolje 
bolnice u državi, a sad je prva bolnica u vijestima crne kronike. Zbog svega navedenog, vijećnici Kluba 
HDZ-a i HDS-a će napustiti sjednicu i više neće sudjelovati na sjednicama Skupštine tako dugo dok se 
na dnevni red ne stavi Izvješće o radu i financijama Županijske bolnice Čakovec i dok se ne održi 
tematska sjednica. 

Potom su vijećnici Kluba HDZ-a i HDS-a napustili sjednicu te je istoj nazočno 27 vijećnika. 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine pojasnio je da zbog opširnosti dnevnog reda Izvješće o 
Županijskoj bolnici Čakovec nije na dnevnom redu. Najavio je da će se održati tematska sjednica o 
situaciji u bolnici, na kojoj će se raspravljati o Izvješćima za 2018. i 2019. godinu, a dodatno će se 
zatražiti i izvješće o poslovanju za prvih 6 odnosno 9 mjeseci 2020. godine. 

 
Matija Posavec, župan pojasnio je da je izvršna vlast uputila Skupštini zahtjev da se na dnevni 

red stavi Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2018. i 2019. godinu te ne može preuzeti 
odgovornost zašto točke nema na dnevnom redu. Istaknuo je da smatra da sve institucije zahtijevaju 
ozbiljniju raspravu, a ne izvođenje ovakvih predstava ili napuštanja sjednice.  Rekao je i da nije 
korektno prezentirati jedan sustav ili jednu instituciju gorom nego što ona je.  Takve reakcije se onda 
preslikavaju na javnost što nije potrebno, a najmanje građanima koji koriste usluge Županijske 
bolnice Čakovec.   

 
Skupština je jednoglasno (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika prihvatila skidanje točke s 

dnevnog reda. 
 
Potom je Skupština jednoglasno (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika, za 19. sjednicu utvrdila 

sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. 
GODINU 

2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 
LIPNJA 2020. GODINE 
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM 
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. 

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE ISTOK – 
SJEVERNI DIO U ČAKOVCU 

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE 
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“  

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE (22D) I OPREME NA KORIŠTENJE RAZVOJNO – 
EDUKACIJSKOM CENTRU ZA METALSKU INDUSTRIJU METALSKOJ JEZGRI ČAKOVEC  

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOJ PRIRODI – 
JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTITU PRIRODE 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U  2020. GODINI 

9. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. 
GODINI 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD 
PRIRODNIH NEPOGODA 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU PROSTORA OBAVLJANJA 
DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE SANJE 
VRBAN, dr. med.dent.  

12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 2019. 
GODINU 

13. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
14. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
16. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
17. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2019. 

GODINU 
B) PLAN I  PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 
2020. GODINU 

18. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
19. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 

B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 
20. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU   
21. A)PRIJEDLOG FINANCIJSKOG I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 

LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU 
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU 

22. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 
GODINU 

23.  A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, 
PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 
GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA 
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA 
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU  

24. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2019. GODINU 
25. A) IZVJEŠĆE O RADU  UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2019. GODINU  
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 
2020. GODINI 

26. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 2019. GODINU 
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27. IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 
GODINU 

28. IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE 

MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA 
OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI 
MAROF – KOTORIBA 

30. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ŽUPANIJSKOG 
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

31. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA 
PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravio je o svim točkama dnevnog reda te nije imao 

primjedbi. 

Prešlo se  na prvu točku dnevnog reda 

TOČKA 1. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Međimurske županije za 2020. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Polugodišnjem izvještaju.  
 

Dragutin Glavina, vijećnik ujedno i predsjednik Odbora za financije i proračun referirao se na 
Polugodišnji izvještaj. 

 
Potom se na Polugodišnji izvještaj osvrnuo i Matija Posavec, župan.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu 

 
TOČKA 2. 

IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 
2020. GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  
na raspravu i usvajanje.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2020. godine 

 
TOČKA 3. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA 
SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske 

potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.  Prijedlog odluke  je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 
o Prijedlogu odluke.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila 
O D L U K U 

o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 
2020./2021. 

 
TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE ISTOK – 
SJEVERNI DIO U ČAKOVCU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina na području 

gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu.  Prijedlog zaključka  je utvrdio župan i predložio ga 
je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka.  
 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnina na području gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu 

 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI 

PARK MEĐIMURJE“ 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine na području 
gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“. Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

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

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ 

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE (22D) I OPREME NA KORIŠTENJE RAZVOJNO – 
EDUKACIJSKOM CENTRU ZA METALSKU INDUSTRIJU METALSKOJ JEZGRI ČAKOVEC 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o davanju nekretnine (22d) i opreme 
na korištenje Razvojno – edukacijskom centru za metalsku industriju Metalskoj jezgri Čakovec. 
Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila 

O D L U K U 
o davanju nekretnine (22d) i opreme na korištenje Razvojno – edukacijskom centru za metalsku 

industriju Metalskoj jezgri Čakovec 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOJ PRIRODI – JAVNOJ 

USTANOVI ZA ZAŠTITU PRIRODE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju nekretnine na korištenje 
Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga  je 
Skupštini  na raspravu i usvajanje 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (23 „za“) uz 23 nazočnih vijećnika usvojila 

O D L U K U 
o davanju nekretnine na korištenje Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode 

 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 

POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U  2020. GODINI 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u  2020. godini. 
Prijedlog odluke  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za financije i proračun je bez primjedbi raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (22 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 23 nazočnih vijećnika 

usvojila 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini 
Međimurske županije u  2020. godini 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije u 2020. godini. Prijedlog programa  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  
na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 

o Prijedlogu programa.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (23 „za“) uz 23 nazočnih vijećnika usvojila 

P R O G R A M 
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javnih potreba u kulturi Međimurske županije u 2020. godini 
 
Mladen Novak, predsjednik Skupštine u 10:25 sati dao je pauzu od deset minuta zbog 

nedostatka kvoruma. 
 
Nakon pauze, u 10:35 sati, predsjednik Skupštine konstatirao je da je sjednici nazočno 27 

vijećnika te se prešlo raditi po ostalim točkama dnevnog reda.  
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD 

PRIRODNIH NEPOGODA 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na 
raspravu i usvajanje.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila 
O D L U K U 

o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU PROSTORA OBAVLJANJA 

DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE SANJE 
VRBAN, dr. med.dent. 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu 

prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite – Ordinacije dentalne medicine Sanje 
Vrban, dr. med.dent. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite – 

Ordinacije dentalne medicine Sanje Vrban, dr. med.dent. 
 

TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 2019. 

GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

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

 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije  za 2019. godinu 
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TOČKA 13. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske 

županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2019. godinu 

 
TOČKA 14. 

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2019. 

godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2019. godinu 

 
TOČKA 15. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec za 2019. 
godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ljekarne Čakovec za 2019. godinu 

 
TOČKA 16. 

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe 
Čakovec za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za  financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 
Vijećnica Nadica Lovrec u ime Odbora za socijalnu skrb predložila je da se održi proširena 

tematska sjednica Odbora u svezi problematike smještajnih kapaciteta starijih i bolesnih osoba te 
izgradnji gerontološkog centra. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L  J U Č A K 
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o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2019. godinu 
 

TOČKA 17. 
A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2019. GODINU 
B) PLAN I  PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2020. 

GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Izvješće te Plan i program rada 

je utvrdio župan i predložio ih je  Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću i 

Planu i programu rada.   
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2019. godinu 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Plana i  programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2020. godinu 
 

TOČKA 18. 
IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 

2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o  radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2019. godinu 

 
TOČKA 19. 

A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Izvješće i Program rada je 

utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za  financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 

o Izvješću. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o radu Muzeja Međimurje Čakovec za 2019. godinu 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju  Programa rada Muzeja Međimurje Čakovec za 2020. godinu 
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TOČKA 20. 
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Savjeta mladih Međimurske županije 

za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za mladež bez primjedbi je  raspravio o Izvješću. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

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

 
TOČKA 21. 

A)PRIJEDLOG FINANCIJSKOG I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 
LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU 

B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2022. I 2023. GODINU 

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

ih  je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 

bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu financijskog i godišnjeg plana građenja i održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu  i Prijedlogu projekcije proračuna Županijske uprave za 
ceste Međimurske županije za 2022. i 2023. godinu. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski i godišnji plan građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta za 2021. godinu 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o davanju pozitivnog mišljenja na Projekcije Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske 

županije za 2022. i 2023. godinu 
 

TOČKA 22. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje 

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

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi su  
raspravili o Izvješću. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 
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o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2019. godinu 
 

 
TOČKA 23. 

A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, 
PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – 

JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA 
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA 

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale.  Iste je utvrdio župan i 

predložio ih je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi su  
raspravili o Izvješću. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika 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 2019. godinu – Javna ustanova za zaštitu 

prirode – Međimurska priroda 
 
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja 

Međimurske županije za 2020. godinu vijećnici su primili samo na znanje. 
 

TOČKA 24. 
IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2019. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Ustanove Centar dr. Rudolf Steiner za 
2019. godinu.  Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi su  raspravili o 
Izvješću. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Centar dr. Rudolf Steiner za 2019. godinu 
 

TOČKA 25. 
A) IZVJEŠĆE O RADU  UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 

GODINU 
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. 

GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale.  Izvješće i Program rada je 
utvrdio župan i predložio ih je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 
o Izvješću i Programu rada.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2019. 

godinu 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije u 2020. godini 

 
TOČKA 26. 

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Međimurske 
županije za 2019. godinu.  Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2019. godinu 
 

TOČKA 27. 
IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava 

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

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2019. godinu 

 
TOČKA 28. 

IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zaklade za prevenciju Međimurske 

županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
 
Odbor za financije i proračun je bez primjedbi raspravio o Izvješću. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za prevenciju Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 
 

TOČKA 29. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA OBNOVU I REDOVITO ODRŽAVANJE 

MREŽE PRUGA I PRUŽNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TE ZA 
OBNOVU, MODERNIZACIJU I ELEKTRIFIKACIJU CIJELE DIONICE PRUGE ZAPREŠIĆ – NOVI MAROF – 

KOTORIBA 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o osiguravanju sredstava za obnovu 

i redovito održavanje mreže pruga i pružne infrastrukture na području Međimurske županije te za 
obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge Zaprešić – Novi Marof – Kotoriba. 
Predlagatelj je Željko Pavlic, vijećnik. 
 

Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu je bez primjedbi raspravio o 
Prijedlogu zaključka.  

 
Uvodno obrazloženje podnio je Željko Pavlic, vijećnik. 
 
Potom je Mladen Novak, predsjednik otvorio raspravu. 
 
Vijećnik Dražen Vidović pohvalio je inicijativu vijećnika Pavlica te predložio da se osim 

putničkog koncentrira i na teretni prijevoz te da se inzistira na obnovi pravca pruge Kotoriba-
slovenska granica i to ne samo donji ustroj nego i elektrifikaciju pruge. 

Vijećnik Željko Pavlic prihvatio je prijedlog na način da se doda u obrazloženje zaključka. 
Vijećnik Damir Grašić iznio je da investicija u postojeću prugu nema smisla jer se 

elektrifikacijom pruge brzina neće povećati.  
 

U raspravu su se uključili i Mladen Novak, predsjednik Skupštine te Matija Posavec, župan. 
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno  (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o osiguravanju sredstava za obnovu i redovito održavanje mreže pruga i pružne infrastrukture na 
području Međimurske županije te za obnovu, modernizaciju i elektrifikaciju cijele dionice pruge 

Zaprešić – Novi Marof – Kotoriba 
 

 
TOČKA 30. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA 
PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

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

Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog je utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije te ga je predložio Skupštini na raspravu i 
usvajanje.   

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda 
 

TOČKA 31. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA 

PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova 
Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja 
Skupštine Međimurske županije te ga je predložio Skupštini na raspravu i usvajanje.   
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednice i članova Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije 

 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 19. sjednicu Skupštine 
Međimurske županije u 11:20 sati. 
 
KLASA: 021-05/20-03/6 
URBROJ:2109/1-02-20-02 
Čakovec, 8. listopada 2020. 
 
 
                      PROČELNICA                                                                                      PREDSJEDNIK                                                                           
              Neda Šarić, dipl.iur., v.r.                                                            Mladen Novak, dipl.ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 19. sjednice 

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

 


