
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 21. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 11. veljače 2021. godine, u Centru za 

kulturu Čakovec, Trg Republike 3, s početkom u 9:00 sati 
 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/21-03/1, URBROJ:2109/1-02-21-01, od 03. veljače 2021. 
godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je Mladen Novak, predsjednik i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 35 vijećnika. 

 
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, Snježana 
Sabolek, Ivančica Somođi, Josip Šegović, Zvonimir Taradi, Marijan Varga, Dean Žbulj i Matija Žugec. 

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

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za 
Skupštinu i pravne poslove, Anita Strniščak, privremena 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, Milorad Novković, pročelnik Upravnog 
odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Natalija Šoltić, unutarnji revizor,  Ljerka Cividini, 
ravnateljica ŽUC-a, Alen Višnjić, direktor MENEA-e, dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj Županijske 
bolnice Čakovec, Igor Šegović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, Tanja Potočnik-Hunjadi, bivša 
djelatnica Županijske bolnice Čakovec te predstavnici medija. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Bez primjedbi većinom glasova (34 „za“ i 1 „suzdržanim“) prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 
20. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Vijećnik Željko Pavlic referirao se na Zaključak sa 19. sjednice Skupštine Međimurske 

županije kojim se poziva HŽ Infrastruktura da u narednim godinama osigura sredstva za obnovu i 
redovito održavanje pruga i pružne infrastrukture na području Međimurske županije. Tokom 2020. 
godine izvršeni su određeni radovi na obnovi pruge Čakovec – Mala Subotica financirani iz 
preraspodjele neutrošenih sredstava HŽ Infrastrukture. S obzirom da se radovi na pruzi Čakovec-
Kotoriba nastavljaju u 2021. godini, zamolio je pisani odgovor od HŽ Infrastrukture, koji su radovi na 
obnovi pruga i infrastrukture na području Međimurske županije predviđeni u 2021. godini i u 
narednim godinama i koliko sredstva je osigurano za tu namjenu.  

Drugo, istaknuo je da je za razliku od potresa, čiju rušilačku moć su na žalost osjetili brojni 
stanovnici Hrvatske, poplave moguće predvidjeti i zaštiti se od njih ukoliko se pravodobno djeluje. 
Međutim, to se ne bi moglo reći za slučaj poplave kod Pušćina i okolice gdje mještani od 6. studenoga 
2012. godine, kada ih je zadesila velika poplava i dalje nemirno spavaju jer nakon devet godina od 
poplave, nasip koji je poplavio i dalje nije adekvatno rekonstruiran. Slijedom navedenoga zamolio je 
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pisani odgovor od Hrvatskih voda, kada će se konačno otkloniti opasnost od poplava u tom dijelu 
Međimurja. 

Vijećnik Igor Ivković osvrnuo se na internetsku platformu putem koje građani mogu podnijeti 
zahtjev za cijepljenjem protiv COVID-19 virusa te pitao može li se ista korigirati kako bi zadnji i 
obavezni korak, potvrda primitka emaila, mogao biti uspješan, a ne da mail servisi prepoznaju email 
kao neželjenu poštu. Također, pojasnio je da su se građani za cijepljenje 1. put u 12. mjesecu prijavili 
obiteljskom liječniku, 2. put na zajednički broj za Međimursku županiju 040/372-350, a na 
predstavljanju platforme za online prijavu Doma zdravlja istaknuto je da se svi dosad prijavljeni 
trebaju obavezno prijaviti još jednom. Shodno navedenom pitao je, hoće li se građani Međimurja 
morati prijavljivati i 4. put obzirom da je najavljena online platforma za cijelu Hrvatsku i kako da u toj 
zbrci budu sigurni da su na pravom popisu  i jesu li uopće na popisu za cijepljenje. 

Također, upozorio je na izgradnju sunčanih elektrana u gospodarskim zonama u Međimurju, 
dodavši da su u ista uložena znatna sredstva, no u sunčanim elektranama ne zapošljavaju se ljudi, a 
zauzimaju veliku površinu koja je namijenjena proizvodnim halama. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je cijela ideja internetske platforme za narudžbu 
cijepljenja bila da se pomogne i pojednostavi cijela procedura i građanima, ali i liječnicima u 
primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međimurska županija je s internetskom platformom krenula prva u 
Hrvatskoj. Ljudi koji rade u pozivnom centru uz pomoć djelatnika Doma zdravlja i djelomično liječnika 
obiteljske medicine će sve one koji su se već javili svojim liječnicima ili koji su se javili u pozivni centar 
upisivati u online platformu. Nacionalna platforma, kada bude uspostavljena, će biti informatički 
kompatibilna sa našom platformom koja će povući podatke. Interes za cijepljenje u Međimurskoj 
županiji postoji obzirom da se prijavilo cca. 6000 građana. 3400 građana je cijepljeno prvom dozom, a 
s drugom dozom negdje oko 2000. Prema najavi cjepiva dolaze od drugog tjedna u nešto većoj 
količini. Zahvalio se vijećniku na sugestiji za poboljšanje aplikacije te rekao da će se isto riješiti na 
informatički način. 

Glede drugog pitanja odgovorio je da što se tiče gospodarske zone u vlasništvu Međimurske 
županije, koja se proteže iza vojarne pa sve do Pribislavca, ista nije i neće biti predviđena za izgradnju 
solarnih elektrana nego isključivo za proizvodnu odnosnu gospodarsku namjenu. Dodao je kako ne 
vjeruje da takav problem postoji na području Preloga, Murskog Središća ili Svetom Martinu na Muri 
koji imaju velike gospodarske zone, a oko svih drugih općina može se samo uputiti apel  načelnicima 
jer je onda to u njihovoj ingerenciji obzirom da su vlasnici tih zona.  

Vijećnica Snježana Sabolek  istaknula je da zbog velikog broja Međimuraca koji su joj se javili 
nakon izlaganja na prošloj sjednici Skupštine Međimurske županije mora ponovno skrenuti pozornost 
na neriješeno pitanje parkirališta ispred bolnice. Ustvrdila je da je poznato kako je parkiralište u 
vlasništvu Bolnice i Doma zdravlja, da je prvotno bilo namijenjeno za potrebe pacijenata, ali im je isto 
oduzeto jer je tadašnji ravnatelj potpisao ugovor te parkiralište dao u koncesiju Gradu koje nije 
vlasnik istog. Istaknula je da već dvije godine govori kako svrha naplate ne smije biti stvaranje 
dodatne materijalne vrijednosti već olakšanje usluge pacijentima.  Vrijeme je kada je epidemija 
COVID-19 ušla u dramatičnu fazu i opterećenost zdravstvenog sustava je na vrhuncu, stoga 
pacijentima treba olakšati pristup bolnici, a ne da ih dočekuju kazne zbog neproduženog parkinga.  
Referiravši se na odgovor sa prošle sjednice rekla je da nije istina da je sve posloženo i da pacijenti 
nemaju potrebe čekati ili kako bi parkiralište koristili oni kojima nije namijenjeno jer je parkiralište 
ispred bolnice odavno služilo svrsi pacijenata i jako dugo godina je od tada prošlo. U Čakovcu se od 
tada izgradilo puno parkirnih mjesta te se na taj način ne može opravdati nepravda koja se čini 
godinama. U ime Međimuraca uputila je apel da se problem parkirališta riješi te je ujedno zamolila 
pisani odgovor, na koliko godina je sporni ugovor o koncesiji potpisan te detalje ugovora. 

Vijećnik Mladen Novak (predsjednik Skupštine) osvrnuo se na provedeni postupak 
objedinjene nabave plina za ustanove kojima je Međimurska županija osnivač. Istaknuo je da bi to bio 
hvalevrijedan posao da nema nekoliko stvari koje izazivaju nedoumice. Naime, poznato je da se 
Međimurska županija ponosi svojim poduzećima i ustanovama jer su po mnogim pokazateljima među 
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najuspješnijim u Hrvatskoj, što uostalom i župan voli isticati u svakoj mogućoj prigodi. Tu je prije 
svega REDEA, pa MENEA, jaka ekipa za javnu nabavu u Međimurskoj županiji, a ima i puno 
certificiranih stručnjaka za javnu nabavu po ustanovama i poduzećima. Usprkos svemu navedenom, 
posao javne nabave provodila je koprivnička REA. Da čuđenje bude veće, prema svjedočenju 
ravnatelja, prema nalogu ureda župana, ravnatelji i direktori su bili dužni potpisati bjanko ugovor o 
suradnji, prema kojem će se naknada za posao obračunati naknadno. Slijedom navedenog, pitao je 
zašto je taj posao povjeren REA-i iz Koprivnice, koliko je taj posao na kraju koštao i tko ga je platio, jer 
se zna da su pojedini ravnatelji i direktori odbili platiti račune.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je točno da se Županija ponosi svojim poduzećima i 
javnim ustanovama, ali prije svega se ponosi činjenicom da radi vrlo transparentno, pošteno, 
predano i odgovorno. Rekao je da nije on u funkciji župana raspisivao javni natječaj niti provodio 
postupke javne nabave već djelatnici koji između ostalog imaju zadatak gdje god mogu da naprave 
uštedu za javni proračun jer je to novac svih građana.  

Alen Višnjić, direktor MENEA-e odgovorio je da se provođenje postupka središnje javne 
nabave radi s ciljem uključivanja čim većeg broja pojedinačnih naručitelja u sam postupak radi 
ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji postizanjem nižih cijena na tržištu i smanjenjem 
administrativnih troškova. MENEA već duži niz godina surađuje s kolegama iz Koprivnice, 
Regionalnom energetskom agencijom Sjever, koja se specijalizirala za područje javne nabave, 
središnje javne nabave električne energije i prirodnog plina. Ona to radi već 6 godina za svoje 
osnivače, a osnivači su gradovi Varaždin, Koprivnica i Virovitica. U protekle 3 godine na njihov poziv 
da se objedini postupak, da se ostvari veća količina nabave uz nižu cijenu pridružila se i Međimurska 
županija. U prošloj godini, 2019./2020. za struju je postignuta manja cijena te se uštedilo 96 tisuća 
kuna za Međimursku županiju. Cijeli proces, priprema i analiza svih podataka napravljena je od strane 
MENEA-e, a sam postupak provođenja nabave kroz elektronički oglasnik je napravila Koprivnička 
tvrtka. Konkretno za prirodni plin, s obzirom na procjenu nabave ugovor je sklopljen na maksimalni 
iznos od 175 tisuća kuna koji je pokrivala Međimurska županija. Međutim, nabava je pokazala da se 
ukupno naručilo puno manje i taj iznos je smanjen na količinu koja je naručena i posao je koštao 84 
tisuća kuna plus PDV i od tog dijela polovicu dobiva MENEA jer u suradnji sa REA-om Sjever odrađuje 
pripremu te konzultacije za međimurske korisnike.  

Vijećnik Mladen Novak komentirao je da je postignuta cijena u redu i da nitko ne ulazi u 
javnu nabavu jer je to stvar Zakona. Međutim, osvrnuo se na račune koji su došli od novog 
dobavljača, a koji nisu u skladu sa ponudom. Kao primjer istaknuo je račun koji je 50% veći od onoga 
što je bilo ugovoreno te je nakon provjere lokalnog distributera isti ispravljen. Slijedom navedenog 
zatražio je pisani odgovor hoće li se kontrolirati računi i za ostale korisnike. 

Vijećnik Josip Puklavec pohvalio je rad Stožera civilne zaštite Međimurske županije posebice 
zbog iscrpnog i pravovremenog izvještavanja javnosti putem pisanih i elektroničkih medija.  Rekao je 
da bi rezultati Stožera bili još bolji kad bi imao veće ingerencije i samostalnost odlučivanja u vođenju 
ove pandemijske krize. Naime, više je nego očito da Nacionalni stožer u posljednje vrijeme ima 
previše gafova, nedosljednosti u donošenju odluka, ispolitiziran je te ne uvažava specifičnosti 
pojedinih županija. Glede cijepljenja drugom dozom protiv infekcije COVID – 19 prioritetnih skupina 
(zdravstveno osoblje, domovi za starije i nemoćne osobe, žurne službe i sl.), ali i saborskih zastupnika, 
vladinih dužnosnika, istaknuo je da su se ugurali i mnogi drugi kao npr. rektor zagrebačkog 
Sveučilišta, razni treneri, glumci, pjevači kojih ima čak 3000 i vode se pod „ostali“. Ima jedna skupina 
koja je neusporedivo prioritetnija od npr. saborskih zastupnika, ministara i sličnih, a koju nitko ne 
spominje, a to su učitelji i profesori u školama koji su u stalnom kontaktu sa djecom koja mogu biti 
COVID pozitivna, a da imaju blage ili gotovo nikakve simptome, što je veoma opasno za školsko 
osoblje.  Shodno navedenom, pitao je da li je moguće u dogovoru sa koordinatorom za cijepljenje pri 
Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije zatražiti od Nacionalnog stožera da se u prioritetnu 
skupinu uvrste nastavnici posebice zbog specifičnog položaja i strukture učenika u Međimurskoj 
županiji. Također, pitao je koji je stav Međimurske županije u svezi nastave učenika od prvog do 
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trećeg razreda srednjih škola (maturanti su u klupama)  koja bi trebala početi od ponedjeljka, 
obzirom da neke županije, pa i Varaždinska, predlažu da se za navedene razrede održi online nastava. 

Matija Posavec, župan ispričao je načelnika Stožera gospodina Griveca koji je na sastanku 
župana sjevernih županija te se ujedno zahvalio na pohvalama na rad Stožera. Na pitanje vezano za 
samo cijepljenje i organizaciju rada Stožera odgovorio je da nije lako vrijeme, a za nekoliko dana će 
biti točno godinu dana od kada je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze korona virusom. U 
Međimurju je u tih godinu dana s naglaskom na 2-3 mjeseca od sredine listopada do kraja godine bilo 
evidentiranih 11 478 oboljelih od korona virusa. U tom jednom dosta izazovnom trenutku trebalo je 
promišljati i funkcionirati. Broj testiranja u odnosu na RH je za 27% viši te je pretpostavka da je za 
toliko i više pozitivnih slučajeva. Glede cijepljenja rekao je da su formirani mobilni timovi, a cijepljenje 
će biti na punktovima u Čakovcu, Prelogu, Murskom Središću, a ako treba i u Kotoribi i Štrigovi kako 
bi Međimurcima bila dostupna zdravstvena zaštita.  Koordinatorica cijepljenja će biti doktorica Payer 
– Pal ujedno i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, a Stožer će i dalje nastaviti svaki dan slati 
priopćenja i pratiti situaciju.  

Što se tiče nastave, odgovorio je da se sukladno odluci i epidemiološkoj preporuci gotovo u 
svim županijama u Hrvatskoj, osim u Zagrebu i Lici, svi učenici odnosno oni od 1 do 3 razreda vraćaju 
u svoje škole.  

Vijećnica Nadica Lovrec istaknula je da umirovljenici od kad postoji Međimurska županija 
nikad nisu imali toliko pažnje i dobivenih financijskih sredstava kao u županovom mandatu na čemu 
su posebno zahvalni. Međutim, pitala je zašto se ne raspisuje poseban natječaj za udruge 
umirovljenika s obzirom da su za to osigurana prioritetna sredstva u Proračunu Županije.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je natječaj koji je u tijeku raspisan sukladno Zakonu o 
udrugama. Naravno da pored toga postoji mogućnost direktnog financiranja do određenog iznosa 
sukladno izvornom prihodu Proračuna Međimurske županije te planira održati sastanak s 
umirovljeničkim udrugama o realizaciji programa za 2021. godinu. 

Vijećnik Matija Žugec pitao je planira li se na nadolazećim lokalnim izborima župan 
kandidirati za gradonačelnika samo da aktivira saborski mandat ili smatra da se Međimurska županija 
može bolje voditi s pozicije gradonačelnika Čakovca. 

Drugo, obzirom da se sluša o idiličnom stanju u Županijskoj bolnici Čakovec, pitao je zašto su 
otišli dr. Vrtarić, dr. Škvorc, dr. Kokić, dr. Čikić, bračni par Ostojić, dr. Gadže i drugi te zašto je 
najavljen odlazak dr. Žvorca i dr. Kvarantan. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da u ovome trenutku mandat još uvijek traje te ga svatko 
na svojoj poziciji mora odraditi korektno i profesionalno do samog kraja. Istaknuo je da ne smatra da 
se Međimurska županija vodi s pozicije gradonačelnika Čakovca niti je to moguće i da to ne razumije.  
Što se tiče Županijske bolnice Čakovec odgovorio je da nikad nije rekao da je stanje idilično niti ga 
itko misli takvim prikazivati. Međutim, kad se raspravlja o nekoj temi, instituciji ili nekom sustavu 
potrebno je razumjeti i  okolnosti u kojima taj sustav ili institucija funkcionira. Zdravstveni sustav, ne 
samo u Međimurju nego i u ostatku Hrvatske te polovici Europe, je u teškim i izazovnim okolnostima i 
svaki dan se radi sve da taj sustav koliko god je moguće bude održiv. Što se tiče odlaska liječnika, 
uvijek kad netko otiđe treba biti korektan i reći tko je došao. Dakle, u zadnjih godinu i nešto dana u 
Županijsku bolnicu Čakovec došlo je 12 ili 13 liječnika, prema tome više je liječnika došlo nego otišlo. 
U ovome trenutku još 3 liječnika specijalista trebali bi doći u bolnicu. Zadatak osnivača, a 
Međimurska županija je osnivač svih zdravstvenih ustanova, je stvarati uvjete u smislu infrastrukture 
i opreme, a neke osobne materijalne statuse zaposlenika regulira država.   

Vijećnik Goran Kozjak  postavio je dva upita te zamolio komentar župana i pročelnice 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Prvo, istaknuo je da je ministar Beroš morao urgirati u prvom valu pandemije da se jedini 
specijalist infektolog u Županijskoj bolnici Čakovec, doktorica Potočnik – Hunjadi  uključi u rad 
Županijskog civilnog Stožera za COVID - 19. Prvi val je uspješno zaustavljen te su bile jako dobre 
brojke. Međutim,  interesantno je da je isti infektolog morao otići u Varaždin zbog mobinga taman 
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negdje prije drugog vala i ostaviti odjel infektologije bez specijalista, a dobro je poznata situacija u 
svezi COVID- 19 virusa u drugom valu.   

Drugo, zamolio je komentar po kojoj listi prioriteta je procijepljeno ravnateljstvo i 
računovodstvo u Županijskoj bolnici Čakovec u većem postotku od zdravstvenog kadra i kadra koji 
radi na COVID odjelima.  

Dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb na 
pitanje o procijepljenosti u ravnateljstvu i ostalim službama odgovorila je da će se vijećniku 
odgovoriti u pisanom obliku.   Glede doktorice Potočnik-Hunjadi i odjela infektologije odgovorila je da 
je ministar poslao dopis u kojem se obratio Stožeru s naputkom da se u tim uključi doktorica i 
infektolozi te je sukladno tome donijeta odluka koju vijećnik može dobiti na uvid. Nakon toga 
doktorica je sudjelovala u radu, bila na presicama i sustav je funkcionirao. Međutim, kao što je svima 
poznato, došlo je do nesuglasica između doktorice i stručnog vijeća te rukovodstva bolnice. Doktorica 
se tada obratila i ministru koji je poslao inspekciju. Inspekcijski nalaz, koji se također može dobiti na 
uvid, je utvrdio da je u bolnici sve u redu, te je pohvaljena da dobro radi, da su svi pacijenti i djelatnici 
zaštićeni i da se pravilno koristi zaštitna oprema. Međutim, doktorica je i dalje bila nezadovoljna, što 
je pravo svakoga, te je potražila drugi posao. Na odjelu rade  dva vanjska suradnika i doktor koji je na 
specijalizacijskom ispitu, te specijalizanti i ništa se dramatično ni traumatično nije dogodilo već se 
normalno radi. Uvijek ima problema i svako može biti nezadovoljan, međutim, sve se radilo pravilno s 
ciljem da se zaštite pacijenti i liječnici, odnosno da sustav radi. Zapisnici postoje, razgovaralo se s 
ministrom o tome te se može dobiti na uvid inspekcijski nalaz. 

Matija Posavec, župan komentirao je da mu je žao što je doktorica Potočnik – Hunjadi otišla 
te vjeruje da će se i vratiti.  U ovome trenutku raspisan je natječaj za rukovoditelja odjela i dok se to 
ne riješi pročelnik internističkog odjela je nadležan za sve odjele unutar svog sustava. Istaknuo je da 
je situacija u svezi korona virusom na proljeće, kad je jedno vrijeme Međimurska županija bila korona 
free županija, nije bilo hospitaliziranih te nitko nije preminuo i na jesen, neusporediva.  

Vijećnik Goran Kozjak je konstatirao da je u prvom valu jedini koordinator bila doktorica 
Potočnik - Hunjadi, a netom prije drugog vala kada je ona otišla u bolnici je imenovano 3,4,5 
koordinatora i onda je krenulo što je dosta interesantan podatak.  

Drugo, zamolio je odgovor, po kojem kriteriju je procijepljeno ravnateljstvo i administracija te 
je li gospođa Tošić - Grlač procijepila u bolnici sebe i svoju majku. 

Vijećnica Jasna Ciboci pitala je zbog čega su cijene produženog boravka u školi tako skupe u 
Međimurskoj županiji. Pojasnila je kako je dobila informaciju od roditelja čija djeca koriste mogućnost 
produženog boravka da je isti puno skuplji u Međimurskoj županiji u odnosu na druge županije, 
konkretno u Varaždinskoj županiji.  

Drugo, pitala je, planira li Međimurska županija sljedeće školske godine pružiti financijsku 
podršku, odnosno pomoć za nabavu školskog pribora i materijala učenicima srednjih škola. 

Dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu odgovorila je da 
informaciju koju je vijećnica iznijela mora na neki način demantirati, a na neki način i potvrditi. Dakle, 
cijena produženog boravka ovisi o organizaciji boravka i o razini standarda koji roditelji žele. U 
ingerenciji Županije, kao osnivača škole je da osigura materijalne uvjete odnosno da organizira 
prostor, plati režijske troškove, a u jednoj određenoj mjeri i opremu za grijanje tog produženog 
boravka. Sama cijena produženog boravka uključuje i plaću zaposlenih, a to je u pravilu puno radno 
vrijeme učiteljice ili učitelja i djelomično radno vrijeme kuharice i spremačice,  i naravno obrok  djece. 
Tu se može standard razlikovati, a utvrđuje ga jedinica lokalne samouprave dakle općine i gradovi u 
dogovoru sa zainteresiranim roditeljima. Ukoliko je taj standard veći onda je i ta cijena veća. Ako je 
standard niži i cijena je niža. Drugo, u nekim općinama i gradovima sustav prehrane u školama je 
takav da općina pokriva u potpunosti troškove prehrane koji se organiziraju na različite načine od 
donacija do financijske potpore koje daju općine i gradove i zato se tu rade velike razlike. Istaknula je 
da se otprilike dvije godine unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja pokušava izraditi sustav u 
kojem bi se kroz fondove Europske unije u većoj mjeri financirao produženi boravak učenika u 
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školama. Međutim, tu se naišlo na jedan osnovni problem, a to je da je uvjet u tom raspisanom 
natječaju bio da pravo na sudjelovanje sa svojim projektom imaju samo one općine i gradovi odnosno 
županije kao osnivači škola, koje do sada u svojim programima uopće nisu imale produženi boravak. 
Prema tom modelu, primjerice Međimurska županija koja se brine za svoje učenike i otprilike 60% 
županija u Hrvatskoj koje to također rade ne bi uopće imali pravo na taj novac i onda bi oni koje se do 
sada nisu brinuli, njihovi roditelji odnosno učenici imali potpuno besplatni produženi boravak, a sve 
ostale županije odnosno roditelji u tim županijama bi ga i nadalje plaćali.  

Što se drugog pitanja tiče, rekla je da odgovor može dati župan odnosno vijećnici i 
predsjednik buduće Županijske skupštine. U ovogodišnjem proračunu  za besplatne udžbenike za 
učenike srednjih škola nema stavke, a hoće li je biti ovisi o onima koji će u tom trenutku o tome 
odlučivati.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman istaknuo je da se u zadnjih par mjeseci u Županiji i 
županijskim tvrtkama opet zapošljava nove djelatnike i to stranačke ljude na novostvorene 
direktorske pozicije. Potaknut time osvrnuo se na izjave župana o tome kako je Međimurska županija 
jedna od najracionalnijih županija u kojoj je odmah po dolasku smanjio broj upravnih odjela i 
troškove zaposlenika te kako za vrijeme mandata neće doći do povećanja broja zaposlenih, a da će svi 
eventualno dodatno zaposleni, otići zajedno s njim po prestanku mandata. Krajem 2012. godine 
REDEA d.o.o. je imala 12 zaposlenih, MENEA d.o.o. 3 zaposlena, MIN – Međimurje, investicije i 
nekretnine d.o.o. 3 zaposlena, TIC – Tehnološko inovacijski centar d.o.o. 4 zaposlena, MESAP d.o.o. 1 
zaposlenog, Centar Rudolf Steiner 1 zaposlenog. Prije godinu dana, to su zadnji službeni podaci koje 
su vijećnici dobili na kraju 2019. godine Javna ustanova REDEA je imala 24 zaposlena, REDEA d.o.o 1 
zaposlenog, MENEA d.o.o. 7 zaposlenih, MIN – Međimurje, investicije i nekretnine d.o.o. 6 
zaposlenih, TIC – Tehnološko inovacijski centar d.o.o. 6 zaposlenih, MESAP d.o.o. 2 zaposlena, 
Metalska jezgra 1 zaposlenog i Centar Rudolf Steiner 3 zaposlena. Sukladno podacima do kraja 2019. 
broj zaposlenika u županijskim tvrtkama povećan je sa 24 na 50, a taj broj je sada još i veći.  Dakle, 
ukupan broj zaposlenih u županijskim tvrtkama je više nego udvostručen odnosno na svakog 
zaposlenog u županijskim tvrtkama, zaposlen je još jedan dodatni, po čemu je vjerojatno župan 
rekorder u čitavoj državi.  Slijedom navedenog pitao je, ako nakon lokalnih izbora neće više biti 
župan, hoće li 26 zaposlenika dobiti otkaz, kao što je više puta obećao. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da sve ono što je rekao u proteklim godinama i 
mjesecima može potvrditi i danas. Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave od svih 
hrvatskih županija ima najmanji broj zaposlenih. Nakon spajanja s Uredom državne uprave 
Međimurska županija ima 122 zaposlena, a prva sljedeća županija 194 zaposlenih.  Što se tiče 
županijskih tvrtki, istaknuo je da izvršna vlast nema ingerencije nad zapošljavanjem u istima već za to 
postoje direktori odnosno ravnatelji. Također,  treba uzeti u obzir činjenicu da su neke osobe otišle. 
Primjerice gospodin Gotal  otišao je u Ministarstvo graditeljstva, zamjenica gospođa Herman za 
državnu tajnicu, gospodin Puškadija voditelj Odsjeka u Ministarstvo turizma, a neki službenici otišli su 
u mirovinu. U konačnici radi se o tome da se ne gomilaju ljudi, nego, kad se podvuče crta zapravo 
postoji deficit kao i potreba zbog obima posla. Naglasio je da javno i odgovorno odbacuje bilo kakvu 
tvrdnju da se radi o stranačkim ili političkim zapošljavanjima jer 95% direktora, ravnatelja ili 
pročelnika je apolitično te je zaključio kako je potrebno razlikovati rukovodeću funkciju i funkciju 
službenika. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman prokomentirao je da što se tiče zaposlenih u samoj Županiji 
obzirom na odlaske i dolaske da ne postoji nikakav deficit, već je broj isti, a u županijskim tvrtkama je 
broj zaposlenih udvostručen.  Naglasio je da je pitao hoće li župan ispuniti obećanje da će svi oni koji 
su dodatno zaposleni tijekom mandata dobiti otkaz dodavši da sve koje je htio dodatno zaposliti je 
zaposlio u tvrtkama kojima je vlasnik Županija i koje rade ono što im Županija da i kaže da rade.  Što 
se samih imena tiče, osvrnuo se na prvu točku dnevnog reda gdje je na upravnu poziciju zaposlen 
vijećnik te je zbog nespojive dužnosti potrebno napraviti izmjenu.  
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Vijećnik Ivica Baksa istaknuo je da je poljoprivreda, uz prerađivačku industriju i 
građevinarstvo, jedna od glavnih djelatnosti međimurskog gospodarstva, a općina Belica je 
proizvođač više od 40% hrvatskih potreba za krumpirom. Navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta je 
bitan čimbenik osiguranja uspješne poljoprivredne proizvodnje, a time i gospodarskog razvoja. 
Obzirom da Županija ima prihvaćen Plan navodnjavanja Međimurske županije, zamolio je informaciju 
kakva je situacija sa navodnjavanjem poljoprivrednih zemljišta na području Općine Belica. 

Matija Posavec, župan  odgovorio je da je prema zadnjim informacijama potpisan ugovor sa 
Hrvatskim vodama koje će financirati kompletnu dokumentaciju u iznosu od 85%, a ostatak će 
podmiriti Međimurska županija. Navodnjavanje je prioritet za kvalitetni razvoj poljoprivredne 
proizvodnje te je potrebno napraviti sve u okviru mogućnosti da se pomogne vrijednim 
poljoprivrednicima, stoga se konstantno apelira i na Hrvatske vode i na resorno Ministarstvo da 
požure sa samim projektom navodnjavanja. 

Vijećnica Ivančica Somođi  osvrnula se na dostupne podatke prema kojima je Međimurska 
županija iz EU fondova uspjela ugovoriti 1,2 mlrd kuna, Varaždinska županija 1,97 mlrd kuna, Istarska 
županija 2,3 mlrd kuna, Osječko – baranjska županija 5,34 mlrd kuna, a Splitsko – dalmatinska 
županija 5,73 mlrd kuna. Shodno navedenom zamolila je komentar župana o uspješnom radu drugih 
župana u odnosu na svoj rad. 

Drugo, zamolila je pojašnjenje kako Županijska bolnica Čakovec ima novaca za tlakovce, a 
nema za citostatike za kemoterapiju. Također,  Županijska bolnica Čakovec nema za lijekove, a ima za 
uređenje parkirališta 2,5 mln kuna.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da se iz izlaganja vijećnice može konstatirati da je 
Međimurje jedna dosta tako nerazvijena Županija i da su svi drugi bolji i razvijeniji. Pojasnio je da je 
od hrvatskih županija najviše od EU fondova iskoristila Dubrovačko – neretvanska županija i to zato 
što se tamo gradi Pelješki most te se obnavljala zračna luka. U Splitsko – dalmatinskoj su obnovili 
zračnu luku u Splitu koja je koštalo oko milijardu kuna, a u Osječko – baranjskoj županiji ide koridor 
5C autocesta od mora, preko Bosne za Mađarsku granicu.  Istaknuo je da vijećnica prikazuje priču 
tako da obezvređuje svoj kraj, međutim, po glavi stanovnika, potrebi razvoja i onome što je 
dobiveno, može se zaključiti da je napravljeno sve u okviru mogućnosti. Možda je država mogla 
napraviti strategiju te izgraditi most preko Mure i obilaznu cestu za građane Murskog Središća i ovog 
dijela Međimurja, pa bi to bilo dodatnih, cca. 100 mln kuna ili cestu od Nedelišća prema Varaždinu za 
dodatnih 100 mln kuna. Ali to opet ne ovisi o Županiji jer se radi o državnim cestama.  Dakle, prilikom 
usporedbe pojedinih županija potrebno je u obzir uzeti velike infrastrukturne projekte u ukupnoj 
masi privlačenja europskih sredstva. Također, treba znati da svaki EU projekt funkcionira uz 
sufinanciranje od strane lokalne samouprave i tu postoje određeni limiti. 

Glede drugog pitanja istaknuo je kako je ono više za menadžment zdravstvene ustanove, jer 
Županija daje samo naputak Upravnom vijeću da se ni u jednom trenutku ne smije dogoditi da za 
lijekove, kemoterapije, citostatike, nema sredstava. Oni moraju biti uvijek, u svakom trenutku 
dostupni i njih se treba nabavljati. 

Glede odgovora na prvo pitanje, vijećnica Ivančica Somođi rekla je da je potrebno više se 
truditi naći projekte te ih izlobirati na državnom nivou. Uvijek se državu nečemu krivi, međutim svi  
direktori na funkcijama županijskih javnih ustanova i tvrtki su s nekom svrhom i ulogom te se uvijek 
može puno bolje dodavši da ne treba biti toliko samodopadan u medijima.  

Vijećnik Damir Grašić izrazio je nezadovoljstvo na odgovore s prošle sjednice te je ponovo 
zatražio pisani odgovor od REDEA-e d.o.o., a prokomentirao je i odgovor gospodina Griveca u svezi 
COVID-19 virusa te rad Stožera. 

Potom se osvrnuo na energetsku obnovu škola i vrtića uz uštedu od famoznih 75% te rekao 
da se sad nakon proteka, jedne pa i dvije zime jasno vide učinci uštede ili neuštede. Kako bi što 
zornije prikazao situaciju dao je primjer kupnje novog automobila koji prema ponudi troši samo 2,5 
l/100 km.  Cijena istog je 2 milijuna kuna, a investicija je isplativa nakon 65 godina korištenja tog auta, 
naravno uz uvjet da se kupi bez kredita.  Međutim, auto umjesto 2,5 l troši 6,6 l, na što proizvođač 
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odgovora da po njihovim  proračunima auto mora trošiti 2,5 l te da se ne koristi pravilno, zbog brze 
vožnje, kočenja i dr.  Po takvom su mogli napisati da auto troši 0 l/100 km samo se ne smije upaliti  te 
se može voziti nizbrdo i potrošnja mu sigurno bude 0l/100 km. Uz to, vlasnik novog automobila svoj 
stari automobil poklanja u staro željezo te još dodatno plaća cca. 5000 kuna za odvoz istog. Iznio je da 
je ista takva situacija sa školom ili vrtićem koji je energetski obnovljen u kojem se dobila ušteda od 
1/3 prijašnje potrošnje, a investicije će se povratiti za 60-80 g. EU je sufinancirala 60% osnovnih 
troškova, ali ne i dodatne radove koji se uvijek pojavljuju. Županija nije imala svoja sredstva, pa je 
podizala kredite što je povrat ulaganja još produljilo. A za sav skinuti građevinski materijal se još 
dodatno platilo da se odveze na smeće, iako se kao otpad mogao prodati za visoka novčana sredstva. 
Slijedom navedenoga zatražio je službeni izračun za svaku energetski obnovljenu školu, vrtić, 
sportsku dvoranu i Dom za starije i nemoćne osobe, i to: 

a) Ukupan iznos troškova obnove, 
b) Udio sufinanciranja EU u projektu 
c) Predviđeni postotak uštede (plan) 
d) Mjesečna potrošnja ( zimski mjeseci 10., 11. 12., 1., 2. i 3. mjesec)   
e) Potrošnja struje i plina nakon obnove (zimski mjesec) 
f) Stvarna ušteda (potrošnja prije i potrošnja nakon obnove) 
g) Troškovi po stavkama raznih vrsta radova (zidarsko – fasaderski radovi, stolarija, 

centralno grijanje, električna struja) 
h) Što se desilo sa skinutim građevinskim materijalom i troškovi sanacije istog 
i) Gdje su se mijenjali radijatori i cijevi grijanja 
j) Rok potreban za povrat investicijskih radova  
 
Matija Posavec, župan odgovorio je da se pitanje obnove OŠ u Vratinšincu i energetskih 

obnova kao projekta provlači već kroz nekoliko sjednica te je iznio podatak da je 2015., 2016., 2017., 
2018. i 2019. godina, dakle u petogodišnjem razdoblju  prosječna potrošnja struje u OŠ Vratišinec bila 
je 20 171 kWh dok je prosječna potrošnja plina bila 20 065 m3. Godine 2020. kada je energetska 
obnova bila završena u cijeloj godini potrošeno je 11 350 kWh struje te 10 500 m3 plina. Dakle, 
petogodišnje razdoblje i u usporedbi sa 2020. godinom za struju iznosi uštedu od 44%, a za plin 
uštedu od 48%. Model energetske obnove koji funkcionira na razini cijelog svijeta se pokazao kao 
dobar model te mu nije jasno zašto vijećnik toliko osporava isti.  

Glede pisanog odgovora na pitanje u svezi korona virusa rekao je da nije korektno prozivati i 
napadati načelnika Stožera civilne zaštite ili bilo koga drugoga pojedinačno jer danas, sutra kada će se 
analizirati brojke će se utvrditi da je rađeno dobro i da je u biti moglo biti puno gore. 

Vijećnik Damir Grašić pojasnio je da nema ništa protiv energetske obnove ako se radi o 
fasadi, međutim smatra da nije u redu uništavati prozore stare 14 godina te mijenjati centralno 
grijanje koje je dobro i još plaćati odvoz istog.  Napomenuo je kako je upitna ušteda od 75% koja se 
svugdje prikazuje, a jedan od problema je što neke škole još uvijek imaju dvosmjensku nastavu te 
nemaju sportsku dvoranu.  
 

Po završetku aktualnog sata Mladen Novak, predsjednik Skupštine dao je na glasanje 
predloženi dnevni red. 

 Skupština je jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočnih vijećnika utvrdila sljedeći  

D N E V N I  R E D 

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU 
ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI 
MANDAT  
B)POLAGANJE PRISEGE 
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2. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

3. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

5. MIŠLJENJE ODBORA ZA ZDRAVSTVO NA TEMU STANJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM 

STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021. 
7. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 
ŽUPANIJA U 2021. GODINI 
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I 
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 

8. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI U 2021. GODINI 
B)  PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I 
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 

9. A) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2019. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2020. GODINU 

10. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE 
ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE 
DJELATNOSTI U 2021. GODINI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH 
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2021. GODINU 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA 
OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA 
ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 
2021. GODINI 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
14. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2021. GODINU 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je raspravio o svim točkama dnevnog reda i nije imao 

primjedbi.  

Potom se prešlo raditi po točkama dnevnog reda. 

TOČKA 1. 

A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU ZAMJENIKA 
VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 
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B)POLAGANJE PRISEGE 
 

Mandatna komisija je dana 9. veljače 2021. godine održala elektroničku sjednicu.  Izvješće je 

Skupštini podnio  Ivica Baksa, član Mandatne komisije.  

 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (33 „za“ i 2 „suzdržana“)  uz 35 nazočnih vijećnika 

usvojila Izvješće Mandatne komisije te je donijeta 

ODLUKA 

o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti vijećnika u Skupštini 

Međimurske županije 

 

B) POLAGANJE PRISEGE 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine zamolio je Josipa Šegovića (obzirom da na prošloj 

sjednici nije bio prisutan) i Dean Žbulja da ustanu i da se nakon što pročita tekst prisege očituje riječju 

„prisežem“. 

 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u 

svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Međimurske županije, da ću štititi ustavni 

poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak Međimurske županije i Republike 

Hrvatske.“ 

 

Potom su Dean Žbulj i Josip Šegović, prisegli riječju „prisežem“. 

 

TOČKA 2. 

PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Međimurske županije. Prijedlog Odluke je utvrdio Odbor za Statut, Poslovnik i propise i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Mladen Novak, predsjednik Skupštine istaknuo je da su vijećnici pred početak sjednice dobili novi 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuna Statuta Međimurske županije. Izmjena se odnosi 
na članak 21. predmetne odluke u kojem je konstatirano da pojedini članci stupaju na snagu nakon 
izbora.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočnih vijećnika usvojila 
STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Međimurske županije 
 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Skupštine Međimurske županije. Prijedlog Odluke je utvrdio Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
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Mladen Novak, predsjednik Skupštine istaknuo je da su vijećnici pred početak sjednice dobili novi 

Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Međimurske županije. Izmjena se 
odnosi na članak 12. predmetne odluke u kojem je konstatirano da pojedini članci stupaju na snagu 
nakon izbora.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočnih vijećnika usvojila 
POSLOVNIČKU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Međimurske županije 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog zaključka je 

utvrdio župan i predložio ga je  Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočnih vijećnika usvojila 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste 

Međimurske županije 

 
TOČKA 5. 

MIŠLJENJE ODBORA ZA ZDRAVSTVO NA TEMU STANJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Mišljenje Odbora za zdravstvo na temu stanje u 
Županijskoj bolnici Čakovec.  Mišljenje je Skupštini predložio Odbor za zdravstvo. 

 
Mladen Novak, predsjednik Skupštine prije nego je otvorio raspravu pojasnio je da Skupština 

ima svoje područje djelovanja te da je u materijalima ponuđeno Mišljenje Odbora za zdravstvo koje 
predstavničko tijelo ne može donijeti. Stoga je predložio predlagatelju novi tekst Zaključka, a ujedno 
ga je zamolio da se u svom obraćanju izjasni o tome. Potom je pročitao tekst Zaključka: 

„Skupština predlaže da se u cilju poboljšanja stanja u Županijskoj bolnici Čakovec, 
poduzimanja hitnih promjena u radu i poslovanju Bolnice, kako Bolnica ne bi bila u fokusu javnosti 
zbog alarmantnog stanja, već po postignutim uspjesima i izvrsnosti, iskaže nepovjerenje dr.sc. Sonji 
Tošić – Grlač u obavljanju dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec, koje u 
ime osnivača Županijske bolnice Čakovec, može inicirati župan Međimurske županije, te predložiti 
novog kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika/ce.  

Također, Skupština predlaže Upravnom vijeću Županijske bolnice Čakovec da iskaže 
nepovjerenje ravnatelju Županijske bolnice Čakovec, dr.sc. Tomislavu Novinščaku i da pokrene 
postupak imenovanja novog ravnatelja.„ 

Potom se nazočnima obratio Goran Kozjak, predsjednik Odbora za zdravstvo te se osvrnuo na 
Mišljenje Odbora za zdravstvo od 28. veljače 2020. godine. Pojasnio je da je sjednica sazvana zbog 
apela liječnika, sestara i struke o narušenoj kvaliteti u zdravstvenoj djelatnosti, lošoj organizaciji rada 
i rasporeda liječnika zbog čega je smanjen broj zdravstvenih postupaka, zatim zbog neimenovanja 
voditelja pojedinih odjela, nepotpune iskorištenosti kapaciteta uređaja za MR, pogrešaka u 
fakturiranju, nedostatku potrebnih medicinskih uređaja i instrumenata te narušenih međuljudskih 
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odnosa. Osvrnuo se i na 17. sjednicu Skupštine Međimurske županije, održanoj 21. svibnja 2020. 
godine kojoj su prisustvovali predstavnici podružnica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Hrvatske 
liječničke komore, Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog liječničkog zbora te su između ostalog, 
upozorili na otežano planiranje i svakodnevnu organizaciju rada u bolnici, padu kvalitete i kvantitete 
zdravstvene zaštite zbog miješanja ravnatelja u raspored rada liječnika.  

 Također je dao usporedbu što se promijenilo od 5. mjeseca, kada se na sjednici Županijske 
skupštine raspravljalo o Mišljenju Odbora za zdravstvo. Između ostalog, istaknuo je da je nakon 
sjednice ravnatelj ostao isti, kao i predsjednica Upravnog vijeća. Međuljudski odnosi su još gori, a 
anketa o zadovoljstvu zaposlenika za 2020. godinu tradicionalno još nije napravljena, iako je zakonski 
rok veljača. Također, od 5. mjeseca bilo je nekoliko nepotrebnih smrtnih slučajeva kao posljedica 
stanja u bolnici. Nadalje, iz bolnice je otišlo desetak specijalista, a dvije specijaliste 
otorinolaringologije su najavile odlazak. Ulaže se u opremu iako nema educiranog osoblja, dugovi za 
lijekove stari godinu i pol dana prekinuli su opskrbu bolnice u drugom valu epidemije. Nadalje, u jeku 
epidemije gradi se parkiralište za koji nije proveden javni natječaj, stvaraju se troškovi privatnih 
pravnih tvrtki za zastupanje po sudovima unatoč činjenici što bolnica ima 4 pravnika, nemoralno je 
procijepljeno ravnateljstvo i administracija dok neki zdravstveni djelatnici na COVID odjelima nisu 
primili ni prvu dozu cjepiva, većina odjela koji imaju voditelje nemaju zamjenike i sve više ljudi daje 
ostavke na funkcijama.  Shodno svemu navedenom, predložio je, ako je vijećnicima stalo do bolnice i 
radi sprečavanja daljnjeg pada kvalitete i kvantitete zdravstvene zaštite, da glasaju. Također, složio se 
da se glasa o Zaključku koji je u uvodnom dijelu predložio Mladen Novak, predsjednik Skupštine.  

 
Potom se  nazočnima obratila Tanja Potočnik – Hunjadi, bivša djelatnica Županijske bolnice 

Čakovec te pojasnila, između ostalog, razloge odlaska iz Županijske bolnice Čakovec.  
 
U raspravi su sudjelovali: Ivica Baksa, vijećnik, Goran Kozjak, vijećnik, Mladen Novak, 

predsjednik Skupštine, Vladimir Peršić, vijećnik, Zlatko Horvat, vijećnik,  Boška Ban Vlahek,vijećnica, 
Snježana Sabolek, vijećnica, Dean Žbulj, vijećnik, Damir Grašić, vijećnik i Tanja Potočnik – Hunjadi, 
bivša djelatnica Županijske bolnice Čakovec.  

 
Vladimir Peršić, vijećnik u ime Kluba vijećnika HNS-a i HSLS-a, u 12:40,  zamolio je stanku. 

 
……………………………………… 

 
Nakon pauze u 12:50 sati, Vladimir Peršić, vijećnik istaknuo je da zbog kršenja procedure 

dnevnog reda  Klub vijećnika HNS-a i HSLA-a  neće napustiti sjednicu, ali neće pristupiti glasanju. 
 
Potom se vijećnicima obratio Matija Posavec, župan te istaknuo da sukladno Statutu i 

Poslovniku, Županijska skupština nema ingerencije voditi kadrovsku politiku koja nije u njenoj 
nadležnosti već može raspravljati, apelirati i nuditi rješenja. Međutim, u zaključku koji se predlaže 
nema rješenja kako poboljšati zdravstveni sustav već se nudi samo smjena ravnatelja i predsjednice 
Upravnog vijeća.  
 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine osvrnuo se na izlaganje župana te prokomentirao da je 
predsjednik Odbora za zdravstvo sazvao sjednicu kako bi se županu prezentirali problemi s ciljem da 
se poboljša stanje u Bolnici.   
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (18 „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržana“) uz 33 
nazočnih vijećnika donijela 
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ZAKLJUČAK 
o predlaganju iskazivanja nepovjerenja predsjednici Upravnog vijeća i ravnatelju Županijske bolnice 

Čakovec 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA 

AKADEMSKU GODINU 2020./2021. 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske 
potpore redovnim studentima za akademsku 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. 
 

U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik i Matija Posavec, župan. 
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila 
ODLUKU 

o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2020./2021. 
 

TOČKA 7. 
A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 

FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA 
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 

ŽUPANIJA U 2021. GODINI 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedlog odluke i prijedlog 
plana je utvrdio župan i predložio ih je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

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

o Prijedlogu odluke i Prijedlogu plana. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 
ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je 
osnivač Međimurska županija u 2021. godini 

 
Potom je, Skupština jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

PLAN RASHODA 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini 
 

TOČKA 8. 
A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI U 2021. GODINI 

B)  PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I 
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2021. GODINI 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedlog odluke i prijedlog 

plana 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 Prijedlogu odluke i Prijedlogu plana. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih 

domova u Međimurskoj županije u 2021. godini 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 
PLAN RASHODA 

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini 

 

TOČKA 9. 
A) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2019. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2020. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Izvješća 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 Izvješćima.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 

2019. godinu 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 

2020. godinu 
 

TOČKA 10. 
A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 

FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH 
USTANOVA TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2021. GODINI 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH 
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedlog odluke i Prijedlog 
zaključka je utvrdio župan i predložio ih je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  
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Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke i Prijedlogu 

zaključka, dok Odbor za zdravstvo sa 2 glasa „za“ i 2 glasa „protiv“ nije prihvatio predmetnu odluku i 
zaključak.  

 
Goran Kozjak, predsjednik Odbora za zdravstvo istaknuo je da je iz priložene dokumentacije 

nejasan raspored financijskih sredstava, a osobito za sredstva namijenjena za uređenje parkinga u 
krugu zdravstvenih ustanova. Dodao je da se projekt radi u 4 faze, a sveukupna vrijednost iznosi više 
od 2 milijuna kuna. Obzirom da se radi o velikom projektu trebalo je provesti natječaj. Također, kod 
raspodjele sredstava za hitnu, primjerice za škare ili kolica za pacijente cijene su prenapuhane. 

 
Vijećniku je odgovorila dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb.  

 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (16 „za“ 6 „protiv“ i 2 „suzdržana“) uz 31 
nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko 
ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju 

zdravstvene djelatnosti u 2021. godini 
 

Skupština je većinom glasova (17 „za“ i 2 „suzdržana“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 
ustanova u vlasništvu Međimurske županije za 2021. godinu 

 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA 
OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim standardima, 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i 
troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu. Prijedlog odluke 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 

Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA 

DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2021. 
GODINI 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe 
Čakovec u 2021. godini. Prijedlog odluke 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 
Prijedlogu odluke. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
 o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano 

financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec u 2021. godini 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb 

Međimurske županije. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i 
usvajanje.  

Mladen Novak, predsjednik Skupštine istaknuo je da su vijećnici pred početak sjednice dobili 
novi Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Međimurske županije. U novom prijedlogu 
dodan je novi članak 8. kojim se stavlja van snage Odluka o osnivanju Savjeta iz 2012. godine. 
Dosadašnji članak 8. postao je članak 9.  

Odbor za socijalnu skrb  bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Nadica Lovrec, Mladen Novak, predsjednik Skupštine te 

Sonja Tošić – Grlač, pročelnica. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
 o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Međimurske županije 

 
TOČKA 14. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 
MEĐIMURSKU ŽUPANIJU ZA 2021. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog godišnjeg plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za Međimursku županiju za 2021. godinu. Prijedlog godišnjeg plana je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini  na raspravu i usvajanje.  

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 

GODIŠNJI PLAN 
 djelovanja u području prirodnih nepogoda za Međimursku županiju za 2021. godinu 

 
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 21. sjednicu Skupštine 

Međimurske županije u 13:35 sati. 
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KLASA: 021-05/21-03/1 
URBROJ:2109/1-02-21-02 
Čakovec, 11. veljače 2021. 
 
                   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 21. sjednice Skupštine 

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

 


