
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 9. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 13. listopada 2022. godine, u 
Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 024-02/22-01/5, URBROJ:2109-02-22-01, od 7. listopada 

2022. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Dragutin Glavina.  

Sjednicu Skupštine otvorio je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i utvrdio da je 
na sjednici bilo nazočno 30 vijećnika.  

 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Ksenija Blagus, Ivan Borović, Vladimir 

Čituš,  Dragutin Glavina, Stjepan Horvat, Saša Horvat,  Nikola Hren, Igor Ivković, Željko Kofjač, 
Elvis Kralj, Ivan Kolmanić, Franjo Makovec, Zlatko Marciuš, Ivan Martan, Slađan Mihoci, 
Zdravko Mlinarić, Mario Medved,  Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Željko Pavlic, 
Vladimir Peršić, Bojana Petrić, Ivica Požgaj, Nina Plaftak, Marija Prekupec, Bernarda Topolko,  
Boža Škvorc, Dražen Vidović i Zoran Vidović. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Dejan Drabić, Marina Gradišer, Goran Kozjak, 
Andreja Marić, Mladen Novak i Miljenko Zobić. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Petra 
Vadlja, privremena pročelnica Službe za poslove župana, Anita Strniščak, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Lidija Farkaš, pomoćnica pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Anita Perešin, pročelnica Upravnog odjela za 
međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije, Nives Kolarić Strah, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, Ana Varga, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, Goran Gotal, 
pomoćnik pročelnice, Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Dragica Vugrinec, privremena pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sandra Golubić, pomoćnica 
pročelnice, Maja Odrčić – Mikulić, privremena pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i 
ljudska prava, Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Valentina Biševac, voditeljica Odsjeka za 
zdravstvo, Bojana Borić,  predstavnica ovlaštenika, EKONERG d.o.o., Branka Marciuš, viša 
kustosica, voditeljica arheoloških zbirki u Muzeju Međimurje Čakovec te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 8. 
sjednice Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi, jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz 
zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
U 9:05 sati se pridružio vijećnik Zdravko Mlinarić te je sjednici nazočno 31 vijećnika. 
 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
 



Željko Pavlic, vijećnik istaknuo je da izgradnja školske sportske dvorane u Svetoj 

Mariji traje već 12 godina. Kamen temeljac postavljen je 16.3.2011. godine, građevinska 

dozvola izdana je još 2007. godine i po tome je dvorana po duljini gradnje sigurno među 

rekorderima u Republici Hrvatskoj. Godine 2021. nastavljeni su radovi na dvorani koji traju i 

2022. godine, a sigurno će trajati i iduće godine. U Proračunu za 2022. godinu  Županija je 

pripremila 4.050.000,00 kuna, a Općina Sveta Marija 1.400.000,00 kuna. S obzirom da je 

prema izvršenju proračuna za 2022. godinu u prvih šest mjeseci ove godine za izgradnju 

dvorane utrošeno samo 885.520,00 kuna odnosno 21 posto zamolio je pisani odgovor na 

pitanje: „Koji su radovi ugovoreni za izvođenje u 2022. godini, koji su radovi izvršeni do 10. 

mjeseca 2022. godine, a koji radovi su plaćeni do 10. mjeseca 2022. godine?“. 

Drugo, rekao je da je prilikom posjeta veleposlanika Austrije Međimurskoj županiji 

jedna od tema razgovora bila dvostruko oporezivanje ljudi koji rade u Austriji, a među kojima 

je mnogo Međimuraca i Međimurki, posebice njegovateljica. S obzirom da je tom prilikom 

izjavljeno da će se taj problem ubrzo riješiti, zamolio je župana detaljnije informacije tj. 

odgovor na koji način i kada će se problem riješiti. 

Matija Posavec, župan glede pitanja izgradnje školske sportske dvorane u Svetoj 

Mariji odgovorio je kako dinamika radova napreduje u skladu s financijskim mogućnostima 

koje jesu u proračunima Općine Sveta Marija i Međimurske županije te kako je važno da 

projekt ide i da se završi.  

U svezi drugog pitanja, kazao je, da je upravo u razgovoru s veleposlanikom Austrije 

pokrenuo pitanje dvostrukog oporezivanja te kako je održao sastanak s Hrvatskim 

sindikatom radnika migranata na kojem je istaknuto kako su zatrpani pozivima ljudi koji su u 

„škarama“ dvostrukog oporezivanja, a posebice njegovateljice. Između ostalog, tu se 

postavlja pitanje ravnopravnosti, jer npr. pomorci nisu u poreznim „škarama“, iako veći dio 

godine rade u inozemstvu. Međimurska županija daje punu podršku Hrvatskom sindikatu 

radnika migranata, a ujedno će uputiti apel prema saborskim zastupnicima, Poreznoj upravi i 

Ministarstvu oko rješavanja spomenute problematike. Naglasio je da je to pitanje sjevera 

Hrvatske i kako se nada da će biti dovoljno razuma za rješavanjem predmetnog pitanja, s 

obzirom da ljudi zbog blizine dnevno migriraju prema Austriji, a samo iz Varaždinske županije 

u prošloj godini je iselilo 1500 ljudi. 

Zlatko Marciuš, vijećnik osvrnuo se na besplatan autobusni prijevoz za umirovljenike 

i osobe s invaliditetom na području Međimurja.  Konkretno, pitao je, koliko je izdano karata, 

kolika je financijska brojka u pitanju i jesu li otvorene nove autobusne linije, s obzirom na 

komentare kako nije kompletno područje pokriveno te da vozni redovi autobusa nisu 

dostupni u manjim mjestima.  

Drugo, pitao je, hoće li Županija ove godine isplatiti božićnicu međimurskim 

umirovljenicima i jesu li od HZMO-a zatraženi podaci o visini mirovina. S obzirom da je 

sredina 10 mjeseca, istaknuo je, kako je vrijeme za pripremu kako bi božićnice bile na 

vrijeme isplaćene.  

 



Na prvo pitanje, Matija Posavec, župan odgovorio je da nema konkretne informacije, 

ali da ima saznanja da su umirovljenici zadovoljni. U proračunu Međimurske županije za tu 

namjenu je predviđeno milijun kuna kako bi svim osobama koje imaju status umirovljenika, 

status osoba starijih od 65 godina i status osoba sa invaliditetom, omogućili besplatan javni 

županijski linijski prijevoz na području cijelog Međimurja. 

Glede drugog pitanja, rekao je da će se na idućoj sjednici Skupštine raspravljati o III. 

izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu kao i Proračunu za 

2023. godinu, pa je pozvao vijećnika da, u okviru mogućnosti, predloži kako dodatno pomoći 

umirovljenicima. Što se tiče HZMO-a, situacija je nažalost nepromjenjiva i Međimurska 

županija nema uvid u podatke te nema jasnu sliku realnih prosjeka mirovina. 

Ivan Borović, vijećnik osvrnuo se na Vatrogasnu olimpijadu održanu u Celju krajem 

mjeseca srpnja 2022. godine na kojoj se okupilo preko 3000 natjecatelja iz ukupno 25 država. 

Hrvatsku reprezentaciju predstavljalo je ukupno 17 ekipa, među kojima čak 4 ekipe iz 

Međimurja – DVD Mali Mihaljevec, DVD Palinovec, JVP Čakovec i VSU Žiškovec. Ekipe iz 

Međimurja ostvarile su povijesni uspjeh jer su vatrogasci iz Čakovca postali olimpijski prvaci, 

žene iz Malog Mihaljevca bile su treće, cure iz Palinovca pete, a sportska ekipa iz Žiškovca 

šesta. Hrvatska je ukupno osvojila pet postolja, od toga dva međimurski vatrogasci što je do 

sada najveći uspjeh vatrogasaca Republike Hrvatske na vatrogasnim olimpijadama. Valja 

istaknuti da su na Olimpijadi sudila i 2 vatrogasna suca iz Međimurja – Damir Novak i Mladen 

Kanižaj. Temeljem svega navedenog, rekao je da su međimurski vatrogasci zaslužili svečani 

prijem te je pitao župana, kada planira organizirati isti. 

Matija Posavec, župan odgovorio je kako su vatrogasci ispraćeni u Celje i dočekani  

po povratku te imaju punu podršku na svemu što rade. Podsjetio je kako je ove godine 16 

DVD-ova obilježilo okrugle obljetnice (70, 80, 90, 100 godina), a DVD Selnica 140 godina. U 

proračunu je za rad Vatrogasne zajednice osigurano 250 tisuća kuna i predmetna sredstva će 

se usmjeriti na opremanje. Vijećniku se zahvalio na inicijativi i rekao da će u suradnji s 

Vatrogasnom zajednicom Međimurske županije upriličiti svečani prijem. 

Ivan Borović, vijećnik zahvalio se na odgovoru te je pojasnio da bi se došlo do 

olimpijade potrebno proći općinsko odnosno gradsko natjecanje za županijsko, zatim 

državno, pa tek onda slijedi olimpijada. Posebno je istaknuo i pohvalio žensku A ekipu DVD – 

a Palinovec koje su bile blizu medalje, ali nisu uspjele zbog greške na štafeti. One su:  Ema 

Perković, Paula Kanižaj, Ema Hajdarović, Petra Hajdarović, Ana Jančec, Iva Fileš,  Katarina 

Jančec,  Viktorija Horvat, Korina Srpak, a mentor je bio Ivan Petar Srpak. 

Nikola Hren, vijećnik podsjetio je da je tijekom ljeta ove godine Županija postala 

vlasnikom dvorca Feštetić u Pribislavcu, s ciljem njegove obnove i revitalizacije. Kao što je 

poznato radi se o jednom od najljepših dvoraca sjeverne Hrvatske te je zaštićen kao 

nepokretno pojedinačno kulturno dobro Republike Hrvatske i kao takav pruža izuzetno velik 

turistički potencijal, a njegova obnova jedan je od 12 strateških projekata određenih Planom 

razvoja Međimurske županije do 2027. godine. Također, poznato je da je u tijeku izrada 

projektne dokumentacije. Slijedom navedenog, pitao je, planira li Županija projekt 

revitalizacije dvorca Feštetić prijaviti na poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu 



bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koji poziv je 

objavljen 5.10. ove godine pod nazivom „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog 

turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ s obzirom da 

se projektni prijedlozi podnose od 7. studenoga 2022. godine. 

Matija Posavec, župan odgovorio je kako je u izradi projektno-tehnička 

dokumentacija te će se potom javiti na natječaj za dvorac Feštetić kao i za još devet projekta 

koji su vezani za revitalizaciju međimurske turističke prirodne i kulturne baštine. 

Igor Ivković, vijećnik istaknuo je da dolaskom hladnijih mjeseci mnoge sportske 

udruge koje djeluju u Međimurju se sele sa sportskih terena i vježbanje kreće u dvoranama. 

S obzirom da je na proljeće bilo spomenuto da bi se županijski cjenik najma za školske 

sportske dvorane mijenjao, posebno u onom dijelu kad općine sudjeluju u sufinanciranju 

izgradnje školskih sportskih dvorana odnosno otplaćuju dio kredita, pitao je, planira li se 

izmjena cjenika ove zime i, ako da, u kojem smjeru.  

Matija Posavec, župan  odgovorio je da je u planu izmjena cjenika kako bi se što više 

rasteretile sportske udruge, a jedan od modela će biti prezentiran na idućem kolegiju 

gradonačelnika i načelnika. Na sreću, što se školskih ustanova tiče, nisu povećane cijene 

plina, pa ima dovoljno prostora da se sportske udruge rasterete, a cijena najma će biti puno 

manja nego je u ovome trenutku.  

Ivica Baksa, vijećnik naveo je kako je puno općina gornjeg Međimurja dobilo 

enormne rente od INE za plin. Nekima je renta veća za 20 puta od dosadašnje, a samim time 

je i Županija uprihodila skoro 9 milijuna kuna. Radi se o nenamjenskim sredstvima i neki od 

načelnika kažu da im je to „as na cenku“. Slijedom navedenog, pitao je župana, je li  

razgovarao s načelnicima općina, kako bi ta velika povećanja sredstva u ovoj energetskoj krizi 

na neki način (npr. u obliku novčane potpore) osjetili žitelji tih općina odnosno županije.  

Matija Posavec, župan pojasnio je da što se tiče crpljenja mineralnih sirovina odluka 

države da u svakom crpljenju 40 posto naknade uzima država, 40 posto općine i gradovi i 20 

posto Županija. Renta je nešto veća, međutim, u odnosu na iscrpljivanje istu bi trebalo 

dodatno povećati i u tom smjeru će se apelirati prema saborskim zastupnicima.  Naglasio je 

da Međimurska županija većinu sredstava iz izvornog proračuna nastoji usmjeriti prema 

građanima kroz razne oblike potpora, stipendija, financiranje prijevoza, a trenutno se radi na 

modelu besplatne školske prehrane za sve osnovnoškolce za koji je potrebno, u suradnji s 

jedinicama lokalne samouprave, osigurati oko 10 milijuna kuna.  

 Ovime je aktualni sat završen te je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine sukladno 

članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predložio da se dnevni red dopuni na 

način da točka 1. bude Izvješće Mandatne komisije o imenu vijećnika koji aktivira mandat i 

imenu zamjenika vijećnika, čime se ostale točke pomjeraju za jedno mjesto te točkama: 

 18. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave 
međimurske, 

19. Prijedlog rješenja o razrješenju upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti 
„Katruža“ i 



 20. Prijedlog rješenja o razrješenju upravitelja Međimurske zaklade za obrazovanje 
dr. Vinko Žganec. 

 
Potom je otvorio raspravu. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika prihvatila 

dopunu dnevnog reda.  
 
Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika 

utvrdila sljedeći dnevni red: 
 

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT I IMENU 
ZAMJENIKA VIJEĆNIKA 

2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 
30. LIPNJA 2022. GODINE 

3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2022. GODINU 

4. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 
GODINU 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE 

6. INFORMACIJA O STANJU MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2021. GODINI 
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC (Prijenos vlasništva nekretnina Općini Donja Dubrava) 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE MUZEJU MEĐIMURJE ČAKOVEC 
10. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH 

PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I 
RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MREŽE PROGRAMA CENTARA IZVRSNOSTI 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI 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 2022. GODINU 

14. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA 

PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 

POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
ZDRAVSTVENOJ RADNICI INES TIZAJ, DR.MED.SPEC.GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE 

18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA 
POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE 



19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE 
SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ 

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA 
OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC 

 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine  istaknuo je da je Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise raspravio o svim točkama dnevnog reda te nije imao primjedbi. 

Potom se prešlo raditi po točkama dnevnog reda.  

TOČKA 1. 
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT I IMENU 

ZAMJENIKA VIJEĆNIKA 
 

Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije podnio je Izvješće. 
 
Skupština Međimurske županije predmetno Izvješće primila je na znanje te je donijet  

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o imenu vijećnika koji aktivira mandat i 

imenu zamjenika vijećnika 
 

TOČKA 2. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2022. GODINE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
U raspravi su sudjelovali: Ivan Borović, vijećnik, Darko Radanović, privremeni 

pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 3 „suzdržana“), uz 31 

nazočnih vijećnika usvojila Izvješće te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2022. godine 

 
TOČKA 3. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 
GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Međimurske županije za 2022. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga je  
Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Polugodišnjem izvještaju. 

 



Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 3 „suzdržana“), uz 31 nazočnih 
vijećnika usvojila 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu 

 
TOČKA 4. 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 
GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna 
Međimurske županije za 2022. godinu. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu II. izmjena i 
dopuna Proračuna. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 3 „suzdržana“), uz 31 nazočnih 

vijećnika usvojila 
II. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite 

okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Prijedlog odluke je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu 
odluke. 

 
Vladimir Peršić, vijećnik ujedno i predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša istaknuo je da će Prijedlog odluke obrazložiti Bojana Borić. 
 
Potom je Bojana Borić, predstavnica ovlaštenika EKONERG  d.o.o. Zagreb dala uvodno 

obrazloženje. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
ODLUKU 

o donošenju Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025. 
godine 

 
TOČKA 6. 

INFORMACIJA O STANJU MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2021. GODINI 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o stanju međimurskog 
gospodarstva u 2021. godini. Informaciju je Skupštini predložio župan, a Odbor za 
gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o istoj. 

 
 Uvodno obrazloženje podnio je Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 
  
 U raspravi je sudjelovao Željko Pavlic, vijećnik. 
  

Informaciju su vijećnici primili na znanje. 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

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

području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“. Prijedlog zaključka je utvrdio župan 
i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili 

o Prijedlogu zaključka. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

ZAKLJUČAK  
o prodaji zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC (Prijenos vlasništva nekretnina Općini Donja Dubrava) 

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

Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec (Prijenos vlasništva nekretnina Općini Donja 
Dubrava). Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  

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

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec (Prijenos vlasništva 

nekretnina Općini Donja Dubrava) 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE MUZEJU MEĐIMURJE ČAKOVEC 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o darovanju nekretnine 
Muzeju Međimurje Čakovec. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  



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

ODLUKU 
o darovanju nekretnine Muzeju Međimurje Čakovec 

 
TOČKA 10. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH 
PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o ukidanju smjernica za 
utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske 
županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija. 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. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o ukidanju smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u 

vlasništvu Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća 
Međimurske županije. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije 

 
TOČKA 12. 

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MREŽE PROGRAMA CENTARA IZVRSNOSTI 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o utvrđivanju mreže 

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

 
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti Međimurske županije 



 
TOČKA 13. 

PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI 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 2022. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o I. izmjeni 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 2022. 
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 (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o I. izmjeni 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 2022. godinu 

 
TOČKA 14. 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Savjeta mladih Međimurske 
županije za 2021. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  

 
Odbor za mladež bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

Izvješće te je donijet 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Međimurske županije za 2021. godinu 

 
TOČKA 15. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA 
PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

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

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 (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

RJEŠENJE 
o razrješenju i izboru člana Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije 



 
TOČKA 16. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

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

predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 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 (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

RJEŠENJE 
o izboru i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Međimurske županije 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
ZDRAVSTVENOJ RADNICI INES TIZAJ, DR.MED.SPEC.GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE 

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

Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup poslovnog prostora 
zdravstvenoj radnici Ines Tizaj, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije. Prijedlog zaključka je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Ines Tizaj, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije 

 
TOČKA 18. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA 
POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE 

 
Na adresu elektroničke pošte vijećnici su primili Prijedlog  zaključka o davanju 

mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave međimurske. Prijedlog zaključka je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
ZAKLJUČAK 

o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave međimurske 
 
 
 
 



TOČKA 19. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE 

SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ 
 
Na adresu elektroničke pošte vijećnici su primili Prijedlog  rješenja o razrješenju 

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 (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

RJEŠENJE 
o razrješenju upravitelja Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ 

 
TOČKA 20. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA 
OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC 

 
Na adresu elektroničke pošte vijećnici su primili Prijedlog  rješenja o razrješenju 

upravitelja Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec. Prijedlog rješenja je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Uvodno obrazloženje podnijela je Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog odjela 
za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove.   

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

RJEŠENJE 
o razrješenju upravitelja Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec 

 
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10:25 

sati. 
 

PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                     PREDSJEDNIK 
Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                Dragutin Glavina    
 
KLASA:024-02/22-01/5                                                      
URBROJ: 2109-02-22-03 
Čakovec, 13. listopada 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

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

Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove 


