IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 20. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 17. prosinca 2020. godine, u Centru za
kulturu Čakovec, Trg Republike 3, s početkom u 9:00 sati
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/20-03/8, URBROJ:2109/1-02-20-01, od 11. prosinca 2020.
godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak.
Sjednicu Skupštine otvorio je Mladen Novak, predsjednik i utvrdio da je na sjednici bilo
nazočno 27 vijećnika.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Dragutin Glavina, Damir
Grašić, Nenad Hranilović, Ivan Kolmanić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Nadica Lovrec, Franjo
Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Nestić Alojz, Mladen Novak, Dijana
Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec,
Snježana Sabolek, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, Marijan Varga i Dražen Vidović.
Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Franjo Bukal, dr.sc. Branimir Bunjac, Jasna Ciboci, mr.sc.
Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Zlatko Horvat, Igor Ivković, Višnja Ivačić, Goran
Kozjak, Petra Podravec, Ivančica Somođi, Josip Šegović, Bernarda Topolko i Matija Žugec.
Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Neda Šarić,
pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, 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, Milorad Novković, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
Lidija Farkaš, voditeljica Odsjeka za financije i proračun, Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Ljerka
Cividini, Mladen Ružman, Marijan Blažok, Ana Maria Babić, Mladen Kanižaj, Tomislav Novinščak –
izvjestitelji te predstavnici medija.
Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Skupštine
Međimurske županije.
Bez primjedbi većinom glasova (26 „za“ i 1 „suzdržanim“) prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa
19. sjednice Skupštine Međimurske županije.
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat.
Vijećnica Snježana Sabolek svoje izlaganje započela je s misli „Ako je dobro ljudima oko nas,
bit će dobro i nama samima“ te nastavila da je Međimurska županija kao osnivač zdravstvenih
ustanova odgovorna za parking u krugu istih, a pacijenti bi trebali biti prioritet. Podsjetila je kako je o
toj problematici već govorila na sjednici Skupštine te je izrazila nezadovoljstvo zbog nereagiranja
nadležnih. Pojasnila je kako je parking ispred bolnice vlasništvo Doma zdravlja i Županijske bolnice
Čakovec, a ne Grada Čakovca koji provodi naplatu parkiranja. Cijeli dio ispred bolnice na tri
katastarske čestice je prvotno po planu gradnje već bio namijenjen za potrebe korisnika bolnice.
Svrha naplate ne smije biti stvaranje dodatne materijalne vrijednosti već olakšavanje usluge
pacijentima. U trenucima kada je epidemija koronavirusa ušla u dramatičnu fazu i kada se
opterećenost zdravstvenog sustava približava vrhuncu trebalo bi olakšati onima koji imaju potrebu za
odlaskom u bolnicu. Nije istina da Grad Čakovec jedini ima pravo na koncesiju. Također nije istina da
netko tko ima potrebu čekati na pretrage nakon par sati dobije kaznu, jer nije stigao produžiti
parkirnu kartu. Realno, ljudi koji tamo dolaze, dolaze zbog bolesti. Ne dolaze kratiti vrijeme i zapravo
je nerealno i strahovito da na tim ljudima netko zarađuje, a parking je upravo njihov, naš i trebao bi

biti besplatan. Shodno navedenom, pozvala je Međimursku županiju kao osnivača spomenutih
zdravstvenih ustanova da pokuša naći rješenje o besplatnom parkingu.
Dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb odgovorila
je da je pitanje parkinga u rješavanju. Adaptacijom dvorišnog prostora i dodatnog parkirališta
Županijske bolnice Čakovec pokušat će se osigurati dovoljno parkirnih mjesta. Glede besplatnog
parkinga istaknula je da kad je parking bio besplatan, da su ljudi to iskorištavali svojim nesavjesnim
ponašanjem te su isti koristili kad nisu koristili usluge zdravstvenih ustanova.
Vijećnik Ivica Baksa pitao je kakvu poruku šalju vijećnici Skupštine Međimurske županije
činjenicom da su se okupili na sjednici unatoč ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji u Međimurju.
Također, zamolio je mišljenje Stožera civilne zaštite Međimurske županije o spomenutoj temi,
dodavši da je svjestan činjenice da izvršna vlast ne saziva sjednice.
Drugo, s obzirom na različite informacije u medijima, zamolio je pojašnjenje situacije u svezi
izgradnje vidikovca na Mađerkinom bregu tj. projektu „Goričko sviralo“ i ostalih sadržaja, budući da je
po tom projektu osigurano skoro milijun eura iz europskih fondova.
Matija Posavec, župan glede prvog pitanje prokomentirao je kako je intencija izvršne vlasti
bila, obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, da se sjednica održi online za što su bili
predviđeni svi uvjeti. Iznio je da predstavničko tijelo treba biti demokratično te je bilo potrebno
omogućiti prisustvovanje sjednici Skupštine onim vijećnicima koji zbog epidemiološke situacije nisu
bili u mogućnosti fizički prisustvovati istoj, što je ujedno bio i stav Zavoda za javno zdravstvo kao i
Stožera civilne zaštite Međimurske županije. Na drugo pitanje vezano uz izgradnju vidikovca
odgovorio je kako je došlo do komunikacijskih prijepora koji su riješeni s predstavnicima Općine
Štrigova i zainteresiranim stranama. Nastavak projekta nije upitan, nego se radi na dodatnom
usklađivanju stavova.
Josip Grivec, zamjenik župana ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske
županije odgovorio je da se sjednica može održati na ovakav način temeljem Odluke Nacionalnog
stožera civilne zaštite. Međutim, mišljenje epidemiologa i Stožera civilne zaštite Međimurske
županije je bilo da se sjednica održi online. S obzirom da sjednicu Skupštine saziva predsjednik
Skupštine donesena odluka se mora poštovati.
Mladen Novak, predsjednik Skupštine komentirao je da trenutni Statut i Poslovnik
Međimurske županije ne predviđaju održavanje sjednice online. Shodno tome je pozvao stručnu
službu na izmjenu predmetnih akata kako ne bi bilo daljnjih problema oko sazivanja sjednice.
Vijećnica Mihaela Martinčić zahvalila se svim zdravstvenim djelatnicima i liječnicima u HZJZu, bolnici, domovima zdravlja te medicinskim sestrama, svom medicinskom i nemedicinskom osoblju
uključenim u borbu protiv COVID-19 virusa. Unatoč činjenici da je Županija imala povećane troškove
vezane uz zdravstvo, iznijela je da je žalosti što će umirovljenici ostati bez božićnice. Naime, u
proračunu za 2020. godinu najavljena im je uskrsnica koja nije realizirana zbog lockdowna, a u I.
Izmjenama i dopunama Proračuna izglasano je da se ta sredstva usmjere za božićnice. Od božićnica
očito neće biti ništa. Međimurski umirovljenici opet ostaju zakinuti i trebaju imati razumijevanja i
žrtvovati se za opće dobro. Umirovljenici, to su naši stariji sugrađani, bake i djedovi s malim
mirovinama, često bolesni, ali i dalje puni razumijevanja i zahvalnosti za svaku sitnicu koju dobiju.
Žalosno je što za njih neće biti ništa, a u isto vrijeme za većinu našeg društva i skupina bilo je načina
kako bi im olakšali ova vremena. Naši stari, koji se cijelog života odriču i žrtvuju za dobrobit cijele
naše zajednice, da bismo mi danas bili što jesmo i o kojima bismo mi morali voditi više računa kako
žive i imaju li za ove blagdane išta ili ništa, za njih očito neće biti ništa. Slijedom toga pitala je župana
zašto je tome tako.
Matija Posavec, župan rekao je da je vijećnica, umjesto ovakve predstave, imala pravo
podnijeti amandman te sudjelovati u kreiranju Proračuna sa svim vijećničkim pravima. Istaknuo je
kako je 2020. godina bila specifična te je Županija imala neplanirane troškove u zdravstvu, ali unatoč
tome iz Proračuna Međimurske županije 2020. godine je bilo isplaćeno 750 000 kuna u obliku
potpora umirovljenicima s malim mirovinama. Također, s predstavnicima umirovljenika dogovoreno
je da se u Proračunu za 2021. godinu osigura milijun kuna za potpore umirovljenicima s najmanjim
mirovinama.
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Vijećnik Josip Puklavec pitao je kada će konačno započeti gradnja južne obilaznice Nedelišća i
Pušćina. Pojasnio je da su još u proljeće 2018. godine Hrvatske ceste objavile hodogram odnosno
vremenski plan pripreme i provedbe projekta izgradnje južne obilaznice Nedelišća i Pušćina koji
otprilike glasi: „Dio dokumentacije je već pripremljen, dok se početak provedbe postupka javne
nabave za izradu geodetskog projekta planira između 7. i 12. mjeseca 2018. godine. Izrada aplikacije
za EU fond planira se u periodu od 5. do 9. mjeseca 2019. godine kada bi se krenulo u izradu glavnog
projekta, dok se odluka Europske komisije o sufinanciranju projekta očekuje između 11. mjeseca
2019. godine i 4. mjeseca 2020. godine. Izvođenje radova i uporabna dozvola predviđeni su od 11.
mjeseca 2020. godine do 10. mjeseca 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je cca. 68.750.000,00
kuna, a predviđeno je sufinanciranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. –
2020“., to je cca.85%“. Međutim, vrijeme prolazi, pitanja se nižu, a po tom se projektu ništa ili vrlo
malo dogodilo, posebice u ovoj 2020. godini. Prije dvadesetak dana, na sastanku župana sjeverne
Hrvatske i europarlamentarke gđe. Sunčane Glavak, jedna od tema bila je i prometna problematika
na sjeveru Hrvatske. Moglo se iščitati, da je u fokusu bila željeznička pruga Čakovec-VaraždinLepoglava-Zagreb, što je naravno u redu. Istu forsira varaždinski župan Čačić, dok južna obilaznica
Nedelišća i Pušćina nije bila prioritet, iako je svojevremeno na prijedlog gđe. Glavak u saboru
uvrštena na listu prioriteta. Iznio je kako se boji da je obilaznica stavljena na čekanje iz čisto političkih
razloga te smatra da će prije doći do realizacije nedugo pokrenute inicijative za gradnju obilaznice
Preloga u gotovo istoj dužini od cca 6.500 m. Stoga je zamolio odgovor gdje je zapelo, u kojoj je fazi
taj projekt i do kada će cesta D3 kroz mjesta Nedelišće i Pušćine sa dnevnom frekvencijom od 15-20
tisuća vozila biti najopasnija prometnica u Međimurju i šire.
Matija Posavec, župan odgovorio je kako je Međimurska županija stava da je zaobilaznica
infrastrukturno i prometno najvažniji projekt u Međimurju. Cijeli proces provode Hrvatske ceste te je
prema njemu dostupnim informacijama ishođenje građevinske dozvole u tijeku. Istaknuo je kako ne
bi volio vjerovati da se radi o politikantstvima razlozima, a obzirom da je predmetno pitanje u
ingerenciji Hrvatskih cesta isto će im biti proslijeđeno.
Vijećnica Boška Ban Vlahek zamolila je informaciju koliko iznose i tko je podmirio troškove
preuređenja zgrade Feštetić za potrebe Covid pacijenata kojima je potrebna palijativna skrb.
Matija Posavec, župan odgovorio je kako Međimurska županija svakodnevno prati situaciju
vezanu uz COVID – 19 te je nakon uspostavljanja respiratornog centra osigurala još jedan prostor za
palijativne bolesnike. Cijela investicija trajala je 24 sata zahvaljujući djelatnicima Županijske bolnice
Čakovec i Međimurske županije koji su odvojili svoje slobodno vrijeme. Troškovi preuređenja bili su
minimalni zahvaljujući volonterima i donatorima, među kojima je najizdašnija tvrtka Interkast
vijećnika Ivice Bakse.
Vijećnik Damir Grašić istaknuo je da u današnjoj strahovitoj ekonomskoj situaciji Županija
otvara nova radna mjesta, a prema njemu dostupnoj informaciji u tvrtki REDEA d.o.o., koja je bila u
mirovanju, zaposlena je jedna osoba. Shodno tome, zamolio je župana da pojasni o čemu se radi.
Ujedno je pitao, kada je firma REDEA d.o.o. započela s radom? Tko je zaposlen i zašto (djelokrug
rada)? Da li je raspisan natječaj za radno mjesto i gdje? Na koji način se spomenuta firma financira,
jer koliko je upoznat, te tvrtke nema u Županijskom proračunu.
Također, osvrnuo se na epidemiološku situaciju u Međimurskoj županiji koja se od posljednje
sjednice Skupštine u listopadu znatno uozbiljila. Podsjetio je kako je tada iznio da je Stožer civilne
zaštite redovito imao svakodnevne presice kad je bilo skoro deset puta manje oboljelih, a sad kad je
situacija drastično gora Stožer šuti. Na to je župan Matija Posavec, slavodobitno odgovorio da je
Međimurska županija jedina županija koja zbog COVIDA - 19 nema preminulu osobu, a nema niti
jednu osobu na respiratoru. Od najbolje županije postali smo najgora županija, i to ne samo u
Hrvatskoj nego i u svijetu. Što se to dogodilo u Međimurju i zašto? Tko je tome kriv? Tko je kriv da
sada oboljele brojimo u tisućama i imamo puna 3 autobusa mrtvih? Istaknuo je da je dva tjedna
nakon zadnje sjednice Skupštine ukazao županu na probleme COVIDA – 19, na što mu je hladnokrvno
u SMS poruci poslao broj Josipa Griveca. U početku je g. Grivec odgovarao na pitanja, ali nakon
kratkog vremena odbio je odgovarati na SMS poruke. Na vijećnikovu ponudu da je voljan pomoći nije
ništa odgovorio. Spomenuo je kako je zatražio od Županije da sukladno Zakonu o radu zaštiti svoje
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djelatnike učitelje na što je u OŠ dr. Vinka Žganca u Vratišinec stiglo 60 platnenih maski (2 maske po
djelatniku). Međutim, te maske niti imaju certifikat o zaštiti, a niti se mogu koristiti jer su od
standardnih maski nekoliko centimetara kraće i nakon pola sata ili sat nošenja izazivaju tešku bol na
ušima. Slike maski, usporedbu maski i dopis poslao je g. Grivecu, međutim, odgovor ni do danas nije
stigao. Shodno navedenome, pitao je gospodina Griveca, tko na duši nosi tri autobusa mrtvih
Međimuraca dodavši da bi čak u neku ruku bilo i zadovoljavajuće da se u vrlo krakom vremenu opet
neće zaraziti na tisuće novih Međimuraca, a mrtvi će se morati iskazivati ne po autobusima već po
vlakovima. Vlakovi već jesu vozili Europom, no to je bilo ipak prije 80 godina, a i bilo je ratno stanje. U
tom ratu ljudski život nije vrijedio ništa. Stoga je upitao je li moguće da ni sada nakon 80 godina
napretka i demokracije ljudski život opet ne vrijedi ništa.
Matija Posavec, župan odgovorio je da Stožer civilne zaštite Međimurske županije radi dobar
posao sukladno mogućnostima i ovlastima koje ima. Međimurska županija jedina u dnevnim
izvješćima uz rezultate PCR testiranja, ubraja brze antigenske testove i dijagnoze na temelju kliničke
slike, što nije slučaj kod drugih županija. Na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji testirano je cca.
33% stanovništva, bilježe se rezultati testiranja brzim antigenskim testovima te se detektiraju
pozitivne osobe na temelju kliničke slike bez testiranja. To daje nešto lošiju, ali puno realniju i jasniju
epidemiološku sliku, što je važno s obzirom da se odmah detektiraju pozitivne osobe i počnu s
epidemiološkom obradom. Dodao je kako je u kolovozu, kada je epidemiološko stanje bilo povoljno,
nabavljen uređaj za brzu dijagnostiku za koji je izdvojeno pola milijuna kuna. S obzirom na situaciju
zdravstveni sustav je opterećeni jer Međimurska županija nema kao druge županije 3 ili 4 bolnice,
nego samo jednu. Osvrnuo se na zemlje u okruženju koje su imale slične ili čak gore brojke te
istaknuo da kada pada brojka kod njih pada i u Međimurju, koje nije izolirani otok.
Vezano uz pitanje o REDEA-i župan je odgovorio da je REDEA d.o.o. dugi niz godina provela na
proračunu Međimurske županije. Potom je, sukladno Zakonu, osnovana Javna ustanova za razvoj
Međimurske županije REDEA. REDEA d.o.o. je ostala kao jedno koordinativno tijelo koje još uvijek
mora realizirati određene europske projekte. Dakle, ona se fizički ne smije likvidirati dokle god
postoje neki projekti. Što se tiče Plana zapošljavanja, istaknuo je da Međimurska županija sa svim
svojim ustanovama i institucijama i ustanovama ima daleko najmanji broj zaposlenih u javnom
sektoru u odnosu na sve druge županije. Sve druge informacije su javno dostupne, ništa se ne skriva i
može ih se dobiti u usmenom ili pisanom obliku.
Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je kako je u početku odgovarao na upite vijećnika
Grašića, ali je nakon nekog vremena stao, jer, kako je objasnio, sve ima svoje granice i mjere.
Naravno da nitko nije sretan sa trenutnom situacijom, međutim Stožer se nosi kako najbolje zna, a
sustav funkcionira. Stožer Međimurske županije svakodnevno prezentira podatke vezano uz COVID te
će tako i nastaviti, a najvažnije je da građani imaju odgovarajuću skrb. Dodao je da se župan već
prethodno zahvalio svima koji su pomogli, a obzirom da je skroman nije rekao da je i on sam
sudjelovao u opremanju prostorija nekadašnje psihijatrije.
Vijećnik Damir Grašić izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorima te zatražio pisani
odgovor na oba pitanja. Ujedno je kratko prokomentirao odgovor na prvo pitanje te rekao da ukoliko
drugi daju krive odnosno nepotpune podatke u svezi COVID-19 virusa da je potrebno reagirati. Glede
odgovora na drugo pitanje prokomentirao je stanje u svijetu vezano uz COVID-19 virus, istaknuvši da
treba slijediti primjer onih koje se uspješno bore protiv virusa. Primjerice, u Kini je tijekom studenoga
i polovine prosinca bilo 211 oboljelih dok je u Međimurju, u samo jednom danu bio 211
novooboljelih.
Po završetku aktualnog sata, s obzirom da Matija Posavec, župan ostaje pri prijedlogu
uvrštenja na dnevni Izvješća o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2018. i 2019. godinu,
Mladen Novak, predsjednik Skupštine, sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske
županije predložio je da se dnevni red dopuni sa: Izvješćem o radu i poslovanju Županijske bolnice
Čakovec za 2018. godinu i Izvješćem o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2019. godinu,
na način da to bude 19. točka dnevnog reda, čime 19. točka postaje točka 20. i tako redom sve do
zadnje točke.
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Mladen Novak, predsjednik Skupštine podsjetio je da je 2019. godine Izvješće o radu ŽBČ za
2018. godinu bilo skinuto s dnevnog reda uz zamolbu i obrazloženje izvršne vlasti da je toku sudski
proces kojem bi mogla našteti eventualna rasprava na Županijskoj skupštini i odborima. Prema njemu
dostupnim informacijama okolnosti se nisu promijenile, a cijeli proces je u drugostupanjskoj fazi.
Stoga je pojasnio da predmetne materijale nije uvrstio na dnevni red upravo iz razloga da se ne
nanese šteta sudskom procesu i bolnici.
Potom je, sukladno Poslovniku Skupštine dao na glasanje dopunu dnevnog reda.
Skupština je većinom glasova (20 „za“ 3 „protiv“ i 4 „suzdržanih“) uz 27 nazočnih vijećnika
prihvatila dopunu dnevnog reda.
Potom je otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu.
Vijećnik Damir Grašić, predložio je da se na dnevni red uvrsti rasprava o trenutnoj situaciji
vezanoj uz COVID-19 s ciljem da se smanji broj oboljelih i da se probaju iznaći neka rješenja.
Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove pojasnila je da je
sukladno Poslovniku trebalo poslati materijale kako bi se točka uvrstila na dnevni red. Ujedno je
pozvala vijećnika da za iduću sjednicu pošalje materijale kako bi se prijedlog uvrstio na dnevni red.
U raspravu se uključio i Matija Posavec, župan.
Skupština sa 4 „za“, 9 „protiv“ i 14 „suzdržanih“ uz 27 nazočnih vijećnika nije prihvatila
predloženu dopunu dnevnog reda.
Potom je Skupština većinom glasova (26 „za“ i 1“protiv“) uz 27 nazočnih vijećnika, za 20.
sjednicu utvrdila sljedeći
DNEVNI RED
1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE ZAMJENIKA
VIJEĆNIKA, O IMENU VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT TE IMENU
VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
3. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.
GODINU
4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA POČASNI GRAĐANIN MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZRINSKI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019.
GODINU
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU U MEĐIMURSKOJ
ŽUPANIJI
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA KAT.ČEST.BR. 2288/1 I
KAT.ČEST.BR.2288/2 K.O. ČAKOVEC I DAVANJU NEKRETNINE KAT.ČEST.BR. 2288/1 K.O
ČAKOVEC NA KORIŠTENJE CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
8. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.
GODINU
INFORMACIJA O GOSPODARSTVU U 2019. GODINI
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
A) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH
ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B)PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE
GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.
GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU
A) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA
SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
A) IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTVA 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
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE
USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE KOORDINACIJE ZA
LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI
„KATRUŽA“
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE
ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
Prešlo se na prvu točku dnevnog reda.

TOČKA 1.
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE ZAMJENIKA VIJEĆNIKA, O
IMENU VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT TE IMENU VIJEĆNIKA KOJI
AKTIVIRA MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
Izvješće Mandatne komisije je podnio Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije.
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila Izvješće
Mandatne komisije te je donijeta
ODLUKA
o prestanku vijećničkog mandata i nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Skupštini Međimurske
županije
i
ODLUKA
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u
Skupštini Međimurske županije
B) POLAGANJE PRISEGE
Vijećnik Josip Šegović nije bio prisutan sjednici te će prisegu dati na prvoj sjednici kojoj će
prisustvovati.
TOČKA 2.
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske
županije za 2020. godinu. Prijedlog II. izmjena i dopuna je utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na
raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu.
U raspravi su sudjelovali Dragutin Glavina, vijećnik, Mladen Novak, predsjednik Skupštine i
Matija Posavec, župan.
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“) uz 27 nazočnih vijećnika usvojila
II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu.
TOČKA 3.
A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 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 bez primjedbi je raspravio o:
a) Prijedlogu proračuna Međimurske županije za 2021. godinu i projekcije proračuna
Međimurske županije za 2022. i 2023. godinu
b) Prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2021. godinu
Vijećnica Boška Ban Vlahek podnijela je amandman na Prijedlog proračuna Međimurske
županije za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu te je istaknula da se predmetnim
amandmanom predlaže u Proračunu dodati nova Aktivnost A101335 Centar za odgoj i obrazovanje
Čakovec sa iznosom od 500.000 kuna. Smanjenje se predlaže na aktivnosti A100804 Tekuće i
kapitalne pomoći gradovima i općinama sa 1.000.000 na 500.000 kuna.
Presliku amandmana vijećnici su primili prije početka sjednice.
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Klub vijećnika SDP- HSU- MDS također je podnio amandman na Proračun za 2021. godinu i
Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. U ime Kluba amandman je obrazložila vijećnica Nadica
Lovrec te je istaknula da se amandmanom traži povećanje rashoda na aktivnosti A101603 Udruge
umirovljenika Međimurske županije za 100.000 kuna, te smanjene na aktivnosti A100113 Promocija
Međimurja na inozemnim tržištima za 100.000 kuna.
Presliku amandmana vijećnici su primili prije početka sjednice.
Matija Posavec, župan prihvatio je oba amandmana te je uz prezentaciju obrazložio Prijedlog
Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu i projekcije Proračuna Međimurske županije za
2022. i 2023. godinu.
U raspravu se uključio i Dragutin Glavina, vijećnik ujedno i predsjednik Odbora za financije i
proračun.
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za“ i 1 „protiv“) uz 27 nazočnih vijećnika
usvojila
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za 2021. godinu i Projekcije proračuna Međimurske županije za 2022. i 2023. godinu
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za“ i 1 „protiv“) uz 27 nazočnih vijećnika
usvojila
ODLUKU
o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2021. godinu
TOČKA 4.
A) PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA POČASNI GRAĐANIN MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZRINSKI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Iste je utvrdio Odbor za
dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije i predložio ih je Skupštini na raspravu i
usvajanje.
Uvodno se prisutnima obratio Mladen Novak, predsjednik Skupštine.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja „Počasni građanin Međimurske županije“ – dr.sc. ANTUNU MIKECU
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Zrinski za 2019. godinu - IGNACU ŠARDIJU
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Zrinski za 2019. godinu - ANI VRBANEC
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Zrinski za 2019. godinu - BRANIMIRU MAGDALENIĆU
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Zrinski za 2019. godinu - MARIJI PREKUPEC
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Zrinski za 2019. godinu - UDRUZI OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH
BRANITELJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
TOČKA 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2021. godini.
Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o raspoređivanju
sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u
2021. godini.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (23 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini
Međimurske županije u 2021. godini
TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. GODINU U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2022.
godinu u Međimurskoj županiji. Prijedlog odluke 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
Prijedlogu odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Međimurskoj županiji.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (22 „za“) uz 22 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Međimurskoj županiji.

TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA KAT.ČEST.BR. 2288/1 I
KAT.ČEST.BR.2288/2 K.O. ČAKOVEC I DAVANJU NEKRETNINE KAT.ČEST.BR. 2288/1 K.O ČAKOVEC
NA KORIŠTENJE CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o prihvaćanju vlasništva nekretnina
na kat.čest.br. 2288/1 i kat.čest.br.2288/2 k.o. Čakovec i davanju nekretnine kat.čest.br. 2288/1 k.o
Čakovec na korištenje Centru za socijalnu skrb Čakovec. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio
je Skupštini na raspravu i usvajanje.
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Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (22 „za“) uz 22 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o prihvaćanju vlasništva nekretnina na kat.čest.br. 2288/1 i kat.čest.br.2288/2 k.o. Čakovec i davanju
nekretnine kat.čest.br. 2288/1 k.o Čakovec na korištenje Centru za socijalnu skrb Čakovec
TOČKA 8.
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2019. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili ste Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. i
povezanog društva Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svojoj 10. sjednici, sa 3 glasa „suzdržana“ i 1
glasom „protiv“ nije prihvatio Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. i povezanog društva
Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2019. godinu, dok je Odbor za financije i proračun zatražio
da se do sjednice Skupštine vijećnicima dostavi Bilanca i RDG društva Piškornica d.o.o. za 2019.
godinu, te podatak o najnižoj i najvišoj plaći za povezano društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište
d.o.o.
Zaključci Odbora i materijali dostavljeni su vijećnicima prije početka sjednice.
Uvodno obrazloženje podnijeli su Mladen Ružman, direktor Piškornice i Marijan Blažok,
direktor Piškornice sanacijsko odlagalište.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu društva Piškornica d.o.o. i povezanog društva Piškornica - sanacijsko
odlagalište d.o.o. za 2019. godinu
TOČKA 9.
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u sportu
Međimurske županije za 2021. godinu. 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 (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
PROGRAM
javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2021. godinu
TOČKA 10.
INFORMACIJA O GOSPODARSTVU U 2019. GODINI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o gospodarstvu u 2019. godini.
Informaciju je utvrdio župan i predložio je Skupštini na raspravu i usvajanje.
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Uvodno obrazloženje uz prezentaciju podnio je, Darko Radanović, mag. inf., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Informaciju su vijećnici primili na znanje.
TOČKA 11.
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana i II.
izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.
Prijedlog II. izmjena i dopuna 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 II. izmjena i dopuna financijskog plana i II. izmjena i dopuna
Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o davanju pozitivnog mišljenja na II. izmjene i dopune financijskog plana i II. izmjene i dopune
godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu
TOČKA 12.
A) PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B)PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
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 prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili
o predmetnim materijalima.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2020. godini
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA
za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je
osnivač Međimurska županija u 2020. godini
TOČKA 13.
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije u
2019. godini. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2019. godini
TOČKA 14.
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili ste Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Međimurske županije za 2021. godinu. Provedbeni plan je utvrdio župan i
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Godišnjem provedbenom planu
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2021. godinu
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2021. godinu
TOČKA 15.
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE
GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje
redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2021. godinu. Prijedlog
programa je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa javnih potreba
za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2021.
godinu.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (24 „za“) uz 24 nazočnih vijećnika usvojila
PROGRAM
javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec
za 2021. godinu

TOČKA 16.
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada Vatrogasne zajednice
Međimurske županije za 2021. godinu. Prijedlog programa je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini
na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa rada
Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2021. godinu.
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2021. godinu.

TOČKA 17.
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta
mladih Međimurske županije za 2021. godinu. Prijedlog programa 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 rada i financijskom planu Savjeta mladih Međimurske županije za 2021. godinu.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika usvojila
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKI PLAN
Savjeta mladih Međimurske županije za 2021. godinu.
TOČKA 18.
A) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA
MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Prijedlog izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova savjeta mladih Međimurske županije vijećnici su primili u materijalima za sjednicu.
Izvješće i popis Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je Odbor za izbor i imenovanja.
Mladen Novak, predsjednik Skupštine pojasnio je da se sukladno članku 10. Zakona o
savjetima mladih i članku 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije, izbor članova
mora obaviti tajnim glasovanjem. Bira se 11 članova i isto toliko zamjenika članova Savjeta.
Potom je predložio da izborno povjerenstvo budu vijećnici Željko Kofjač, Josip Puklavec i
Damir Grašić.
Skupština je jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika potvrdila da predsjednik
Povjerenstva bude Željko Kofjač.
Potom je bez rasprave, Skupština jednoglasno (26 „za“) uz 26 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije
Mladen Novak, predsjednik Skupštine dao je pauzu od 10 minuta u 12:10 sati.
Nakon pauze u 12:20 sati.
B) IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
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Sukladno članku 10. Zakona o savjetima mladih i članku 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Međimurske županije vijećnici su obavili tajno glasanje.
Nakon provedenog tajnog glasanja Željko Kofjač, predsjednik Povjerenstva je konstatirao da
je 4 kandidata (Andreja Poljanec, Marko Hlišć, Petra Horvatić i Tanja Novak) dobilo jednak broj
glasova te je glasovanje bilo potrebno ponoviti na način da se glasa između kandidata sa jednakim
brojem glasova.
Nakon drugog kruga predsjednik Povjerenstva utvrdio je da su u Savjet mladih izabrani:
1. Deni Pečarko, za člana
Mihael Bedi, za zamjenika
2. Hugo Mađarić, za člana
Ana Dukić, za zamjenicu
3. Dora Tuksar, za članicu
Tin Plaftak, za zamjenika
4. Klara David, za članicu
Anja Slana, za zamjenicu
5. Ana Maria Babić, za članicu
Paula Štefan, za zamjenicu
6. Stjepan Dodlek, za člana
Petar Gašparić, za zamjenika
7. Mia Haramija, za članicu
Silvestar Pofuk, za zamjenika
8. Marko Štefan, za člana
Karla Posavec, za zamjenicu
9. Marko Hlišć, za člana
Vedran Jalšovec, za zamjenika
10. Petra Horvatić, za člana
Lorena Palačić, za zamjenicu
11. Tanja Novak, za članicu
Karla Štefan, za zamjenicu
Sukladno rezultatima izbora donijeto je
R J E Š E N JE
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije
TOČKA 19.
A)IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B)IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2018.
godinu i Izvješće o radu bolnice Čakovec za 2019. godinu. Izvješća je utvrdio župan i predložio ih je
Skupštini na raspravu i usvajanje.
Uvodno obrazloženje podnio je Tomislav Novinščak, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec.
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (18 „za“ i 8 „suzdržanih“) uz 26 nazočnih vijećnika
donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu
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Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (18 „za“ i 8 „suzdržanih“) uz 26 nazočnih vijećnika
donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2019. godinu
TOČKA 20.
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU ZAKLJUČKA O OSIGURAVANJU SREDSTVA 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
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o ukidanju Zaključka o osiguravanju
sredstva 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. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi je raspravio o
Prijedlogu odluke o ukidanju Zaključka o osiguravanju sredstva 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.
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (22„za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržanim“) uz 25
nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o ukidanju Zaključka o osiguravanju sredstva 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 21.
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada Skupštine Međimurske
županije za 2021. godinu. Prijedlog programa je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu
i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila
PROGRAM RADA
Skupštine Međimurske županije za 2021. godinu
TOČKA 22.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA
ZAŠTITU PRIRODE
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja
Međimurske prirode – javne ustanove za zaštitu prirode. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode
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TOČKA 23.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA
PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
predsjednice Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor
za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednice Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije
TOČKA 24.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI
„KATRUŽA“
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju upravitelja
Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja
i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o imenovanju upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“
TOČKA 25.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE ZAKLADE
SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog
odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (25 „za“) uz 25 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog odbora Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 20. sjednicu Skupštine
Međimurske županije u 12:55 sati.
KLASA: 021-05/20-03/8
URBROJ:2109/1-02-20-02
Čakovec, 17. prosinca 2020.
PROČELNICA
Neda Šarić, dipl.iur. , v.r.

NAPOMENA:
-

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.,v.r.

sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 20. sjednice Skupštine
Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove.
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