
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 5. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 24. veljače 2022. godine, u multimedijalnoj 
dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje TIC 1, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 024-02/22-01/1, URBROJ:2109-02-22-01, od 17. veljače 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 31 vijećnika.  

 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivan Borović, Ksenija Blagus, Dejan Drabić, Dragutin Glavina,  

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

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Vladimir Čituš, Marina Gradišer, Saša 
Horvat, Nenad Hranilović, Vjeran Vrbanec i Goran Kozjak. 

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, dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje 

i kulturu, Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, Darko 

Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, dr.sc. 

Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Dragica 

Vugrinec, privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 

Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje 

Međimurske županije, Sandra Polanec – Marinović, ravnateljica Javne ustanove za razvoj 

Međimurske županije REDEA, Maša Hrustek – Sobočan, ravnateljica Muzeja Međimurja Čakovec,   

Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 
4. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Željko Pavlic, vijećnik prenio je pritužbe pacijenata iz Međimurske županije glede dugih lista 

čekanja za pretrage, zahvate i operacije na nekim odjelima u Županijskoj bolnici Čakovec. Naglasio je 

da je zabrinjavajuća činjenica da sve više bolesnika iz Međimurja odlazi na pretrage i zahvate u 

Varaždin i Koprivnicu, gdje se na istim odjelima unatoč problemima zbog COVID-a čeka puno manje 

vremena i brže dolazi na red. Slijedom navedenog, pitao je, hoće li se poduzeti kakve mjere da se 

skrate liste čekanja na nekim odjelima Županijske bolnice Čakovec. 

Drugo, istaknuo je da je HEP Proizvodnja d.o.o. naručitelj radova na projektiranju i izgradnji 

Sunčane elektrane Donja Dubrava koja bi se uskoro trebala graditi. Mjesto, odnosno Općina Donja 

Dubrava, nalazi se desetak kilometara od solarne elektrane, i ne samo to, da bi se iz Općine Sveta 



Marija stiglo u Općinu Donja Dubrava mora se proći kroz Općinu Donji Vidovec. Shodno navedenome, 

zatražio je pisani odgovor od HEP Proizvodnje d.o.o., zašto se elektrana nazvala Sunčana elektrana 

Donja Dubrava, kako piše u dokumentima, kada se nalazi unutar područja Općine Sveta Marija, 

odnosno uz Hidroelektranu Dubrava te koji su iracionalni razlozi doveli do ove apsurdne situacije. 

Ujedno je uputio apel da promijene naziv solarne elektrane, i da, ako već koriste toponime, da ih 

vežu s područjima na kojima se projekti i nalaze. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da na nekim odjelima postoje liste čekanja, a ne nekim 

ne. Također, zbog kvalitetne zdravstvene skrbi i usluga koje nudi Županijska bolnica Čakovec, njene 

usluge koriste i mnogi građani susjednih županija, posebice kad je riječ o ortopediji ili interventnoj 

kardiologiji te dodao da će svim vijećnicima dostaviti izvješće Upravnog vijeća glede lista čekanja. 

Andreja Marić, vijećnica  osvrnula se na obilježavanje dana vršnjačkog nasilja diljem zemlje 

te pohvalila sve one koji su se tome odazvali od vrtića, škola, Sabora te drugih ustanova. Županu 

odnosno suradnicima, uputila je pitanje, imaju li kakva saznanja oko aktualne situacije koja se 

dogodila proteklih dana te jesu li u komunikaciji s nadležnim službama. Također, zanimalo ju je, jesu li 

intenzivirali dodatne edukacije u smislu preventive u školama dodavši da bi bilo dobro s istima 

krenuti od vrtića.  

Drugo, pitala je u kojoj mjeri Županija participira u programima koje nudi  Zaklada „Hrvatska 

za djecu“. Naime, u istoj postoji mogućnost participiranja tijela jedinica lokalne i regionalne 

samouprave te je ujedno uputila apel medijima i Županiji da informira građane o mogućnostima 

prijave na različite programe koje nudi Zaklada kao npr. stipendije za bolesnu djecu, darovitu djecu, 

udomljenu djecu te pružanje pomoći u sklopu COVID programa i sl. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je zatražio od Policijske uprave međimurske 

informacije o slučajevima vršnjačkog nasilja koji su zabilježeni posljednjih dana u Međimurju, a 

detaljnija rasprava o tom problemu planira se na idućoj sjednici Vijeća za prevenciju Međimurske 

županije. 

Glede drugog pitanja, istaknuo je da je Međimurska županija vrlo aktivna u udruzi koja potiče 

gradove, općine i županiju u cjelini da dobije status „Županija - prijatelji djece“.  A što se tiče 

konkretne Zaklade odgovorio je da detalje glede uključivanja u istu vijećnica može razraditi s 

pročelnicom. 

Nikola Hren, vijećnik uputio je pitanje vezano uz  Industrijsku zonu Istok Čakovec – Poslovni 

park Međimurje. Podsjetio je kako je na sjednici održanoj u srpnju prošle godine  izrazio zabrinutost 

zbog toga što je zona u najvećoj mjeri još uvijek bila prazna. S obzirom da se situacija od onda 

promijenila te je u međuvremenu prodano nekoliko parcela, u zadnjem navratu njih 5, i to trima 

ozbiljnim proizvodnim tvrtkama koje se bave visokom tehnologijom, pohvalio je sve koji su bili 

uključeni u proces prodaje. Prema natpisima iz medija od prošle godine moglo se iščitati  da je jedna 

velika parcela prodana tvrtki ENS Development u vlasništvu g. Canjuge i gđe. Novosel i to za iznos od 

1.766.125,00 eura. Iz trgovačkog registra proizlazi da su vlasnici tvrtke ENS Development strane 

austrijske tvrtke dok su vlasnici tvrtke ENS d.o.o. gđa. Novosel i g. Canjuga. Također u gruntovnici je 

kao vlasnik na toj parceli uknjižena tvrtka ENS Development, pa je zamolio da se razjasni kome je na 

kraju prodana ta parcela. Također, zatražio je pisani odgovor, je li tvrtka ENS Development ili ENS 

d.o.o. uplatila kupoprodajnu cijenu i u kojoj je fazi ta investicija. Ima li još slobodnih parcela za 

prodaju i koliko te ima li za preostale slobodne parcele zainteresiranih kupaca, s obzirom da se 

pojavila informacija o postojanju investitora koji bi kupio sve preostale parcele. Ako je to točno, o 

kome se radi i kakvom djelatnošću se taj investitor bavi. 



Ivan Borović, vijećnik pitao je kad Međimurska županija planira objaviti javni poziv za 

potpore male vrijednosti u poljoprivredi. Podsjetio je kako je prošle godine Mjera 8 bila otvorena 

samo tjedan dana te istaknuo da bi bilo korektno da se zna okvirno datum objave javnog poziva kako 

bi poljoprivrednici mogli na vrijeme prikupiti potrebnu dokumentaciju. 

Drugo, iznio je da je iz materijala za sjednicu Skupštine vidljivo da je župan odlučio povećati 

iznos jednokratne potpore za redovite studente Međimurske županije. Podsjetio je da je na prošloj 

sjednici podnio amandman na proračun kojim je predložio povećanje studentskih potpora sa 600,00 

na 1.000,00 kuna. Međutim, župan je tada obećao da će to povećanje biti uvedeno rebalansom 

proračuna, a na kraju je vladajuća većina odbila amandman. Danas, tri mjeseca kasnije, prijedlog je 

da se poveća potpora na 800,00 kuna umjesto obećanih 1.000,00 kuna. Slijedom navedenog, pitao je 

župana, zašto je izigrao studente i zašto štedi na njima.  

Na drugo pitanje očitovao se Matija Posavec, župan  te je zamolio vijećnika da ne manipulira 

i da ne koristi  govornicu za neke svoje egzibicije jer je na prošloj sjednici kod izglasavanja Proračuna 

vrlo jasno rečeno da će potpore studentima biti povećane na proljeće. Ono što je obećano sada se i 

realizira. Proračun je planiran i ne mogu se samo nabacati nekakve cifre, sredstva ili raditi nešto za 

što nema uporišta. Naglasio je da nije slučajno tada rekao da će se tijekom proljeća povećati potpore 

studentima jer se planiralo i danas se to ostvarilo, a radi se o prihodima od prodaje zemljišta. 

Međimurska županija je jedina u Republici Hrvatskoj koja ima ovakav oblik potpora. Do sada je 

potpora iznosila 600,00 kuna sada se diže na 800,00 kuna što je povećanje za 33%.  Zaključio je da će 

2300 studenata iz Proračuna Međimurske županije dobiti 800,00 kuna potpore.  

Darko Radanović, privremeni pročelnik  Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i 

turizam glede pitanja oko raspisivanja natječaja, odgovorio je da se raspisivanje istog planira u  

drugoj polovici mjeseca ožujka. Mjera 8 je bila kratko raspisana zbog velikoga interesa, a sredstva su 

bila ograničena, pa su iz tog razloga ove godine povećana. 

Ivan Borović, vijećnik komentirao je da bi župan trebao biti upoznat s Odlukom koju je 

predložio, jer se predlaže povećanje za 25%, a ne 33% i ne radi se o 2300 studenata nego negdje 

između 2200 i 2300. Između ostalog, jedan od razloga neprihvaćanja amandmana bio je da će se 

sredstva osigurati u rebalansu proračuna. Ujedno se zahvalio pročelniku na odgovoru na prvo pitanje 

te dodao da se nada da će se sredstva povećati.  

Igor Ivković, vijećnik rekao je kako se u medijima pojavljuju informacije o tome da 

je župan zaslužan za ugovorenu fiksnu cijenu plina u županijskim ustanovama i kako je HDZ 

„rogoborio“ protiv te odluke. Zatim je podsjetio zašto su „rogoborili“. Prvo, nije se samo HDZ protivio 

donošenju te odluke već i predstavnici drugih stranaka. Drugo, predmetna odluka je bila tehnički 

neispravna jer se suglasnost za sklapanje ugovora dala osobi koja u tom trenutku nije bila ravnatelj. 

Treće, vijećnici HDZ – a su inzistirali da tu odluku donese župan, a ne Skupština, jer je takve odluke 

dugi niz godina donosio upravo župan,  a ovo je bila prva takva Odluka koju se župan nije usudio  

donijeti nego je taj „vrući krumpir“ prebacio na Skupštinu.  Također, podsjetio je da je nakon 

argumentacije  prijedlog odluke župan  povukao s dnevnog reda. Međutim, već na slijedećoj sjednici 

točka je opet bila na dnevnom redu jer se župan nije usudio donijeti samostalno odluku. Dakle, ako je 

netko „zaslužan“ za fiksnu cijenu plina u Bolnici, onda su to županijski vijećnici, a HDZ nije 

„rogoborio“ protiv te odluke ili protiv fiksne cijene, već protiv toga da se donose tehnički neispravne 

odluke te odluke koje služe kao smokvin list. No, ako župan smatra i dalje da je prorok za plinska 

pitanja, pitao ga je, kako misli pomoći kućanstvima u Međimurju da lakše prebrode energetsku krizu. 

Drugo, istaknuo je da sve više manjih, a sad već i srednjih mjesta u Međimurju ostaje bez 

dućana. Trgovci nemaju interes otvarati nove trgovine u malim mjestima te zatvaraju stare trgovine 



zbog neisplativosti. Nažalost, ova tematika ne spada nikome u nadležnost, no problem je tu. Mlađe 

stanovništvo se snalazi u obližnjim naseljima i velikim trgovačkim centrima, no starije stanovništvo ne 

može na lak način nabaviti osnovne životne namirnice. Kad se uzme u obzir i da je najveći trgovački 

lanac u Međimurju promijenio vlasničku strukturu i sjedište preselio iz Međimurja na otok Krk, za 

očekivati je da će se ovaj problem samo pojačati. Shodno navedenom, pitao je župana, je li upoznat s 

predmetnom problematikom te je li razmatrao prijedloge da se stanovništvu, posebno starijem, 

približi nabavka osnovnih životnih namirnica. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je vijećnik opet pobrkao lončiće i pojmove te pojasnio  

da je potrebno razlikovati javnu nabavu i predmetnu odluku. Međimurska županija prije dvije godine 

provela je objedinjeni postupak javne nabave za 37 institucija, od čega 22 osnovne škole, 5 srednjih 

škola, Županijsku bolnicu Čakovec, Dom zdravlja Čakovec, Ljekarnu Čakovec, Centar znanja 

Međimurske županije i zgradu Županije. Tom javnom nabavom ugovorena je cijena od 0,14 kuna po 

m3, a obzirom da je današnja cijena na tržištu 0,8 kuna po m3, spomenute ustanove postigle su 

uštedu od 17 milijuna kuna. Glede predmetne Odluke intencija stručnih službi bila je da se o tome 

raspravlja na Skupštini.   A o tome kako će pomoći kućanstvima, naglasio je da Međimurska županija 

ima lokalnog opskrbljivača – Međimurje Plin koji ima zaposlenog savjetnika direktora za strateška 

upravljanja te je upravo to poduzeće moralo voditi računa o nabavi dovoljne količine plina i svega 

ostalog. Uz to, dodao je da je vijećnik direktor Elektre Čakovec, te bi ga mogao pitati što je on učinio 

da električna struja ne poskupi. 

Glede drugog pitanja odgovorio je da predmetno pitanje nije u ingerenciji Međimurske 

županije jer je to stvar privatnog poduzetništva te kako je potrebno provjeriti informaciju jer ne 

vjeruje da se trgovine masovno zatvaraju.  

Igor Ivković, vijećnik izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom te rekao da župan 

konstantno govori da netko ne sluša, da se netko nije pripremio, da netko ne razumije, shodno tome 

ustvrdio je da očito samo župan sve zna. Pojasnio je da se ni jednom riječju sada, a ni tada od 

vijećnika iz redova HDZ-a nije protivio cijeni plina, distributeru te načinu na kakav je dogovorena 

objedinjena javna nabava plina već su govorili o tome da je predmetnu odluku trebao donijeti župan, 

a ne Županijska skupština, kao što je godinama bila praksa. Pošto je to bio „vrući krumpir“ zna se 

zbog čega, tad je to prebačeno na Županijsku skupštinu, a župan se u odgovoru na pitanje uopće nije 

referirao na to. Drugo, rekao je da Međimurje plin sigurno nije lokalni opskrbljivač, već može biti 

samo lokalni distributer. A glede trgovina, istaknuo je da neka naselja već deset godina nemaju 

trgovinu i stanovništvo ima probleme s time. I tu se već ne govori samo o malim naseljima jer i u 

sklopu Grada Čakovca neka naselja nemaju trgovinu npr. Štefanec.     

Ovime je aktualni sat završen te je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine otvorio  raspravu 

o dnevnom redu. 

Bez rasprave, Skupština jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika utvrdila sljedeći 
dnevni red: 

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. 
PROSINCA 2021. GODINE 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I 
DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE DO 2020. DO DONOŠENJA PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
RAZDOBLJE DO 2027. GODINE 



4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE 
ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA TE INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE 
DJELATNOSTI U 2022. GODINI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA 
IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 
GODINU 

5. 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 2022. GODINU 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I 
MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 
ČAKOVEC U 2022. GODINI 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM 
STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 
ŽUPANIJA U 2022. GODINI 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI U 2022. GODINI 

10. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 
B) PRIJEDLOG  PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2022. GODINU 

11. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2021. 
GODINU 

12. IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO - EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – 
METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 

13. INFORMACIJA O RADU GOSPODARSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 
ZA 2021. GODINU 

14. A)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 
MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2021. GODINI  
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

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

16.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE ZAKLADE ZA PREVENCIJU 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravio je o svim točkama dnevnog reda te nije imao 

primjedbi. 

Potom se prešlo raditi po točkama dnevnog reda. 

TOČKA 1. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 

2021. GODINE 
 

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

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  



U raspravi su sudjelovali Andreja Marić, vijećnica, Željko Pavlic, vijećnik, Igor Ivković, vijećnik i 
Matija Posavec, župan. 

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

te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2021. godine 

 

TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o 

izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije.  Prijedlog 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.  
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje 

Međimurske županije. 
 
U raspravi su sudjelovali Ivan Borović, vijećnik, Igor Ivković, vijećnik, Mirjana Pintar, 

ravnateljica Zavoda, Dragica Vugrinec, privremena pročelnica i Matija Posavec, župan.  
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske 

županije 

 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 

2020. DO DONOŠENJA PLANA RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o produljenju važenja Razvojne 

strategije Međimurske županije do 2020. do donošenja Plana razvoja Međimurske županije za 

razdoblje do 2027. godine. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. do donošenja Plana razvoja 

Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine 

 

 



TOČKA 4. 

A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH 

USTANOVA TE INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2022. GODINI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU 

ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 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 zdravstvo i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 
odluke i Prijedlogu zaključka. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, 

investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 

2022. godini 

 

Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila  
ZAKLJUČAK  

o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu 
Međimurske županije za 2022. godinu 

 

TOČKA 5. 

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 2022. 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 2022. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za socijalnu skrb i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 

odluke.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“), uz 27 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 2022. godinu 

 

TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA 
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2022. 

GODINI 



 
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 2022. godini. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  

 
Odbor za socijalnu skrb i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 

odluke.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“), uz 28 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma 
za starije i nemoćne osobe Čakovec u 2022. godini 

 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA 
AKADEMSKU GODINU 2021./2022. 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske 

potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. Prijedlog odluke je utvrdio župan i 

predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

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

ODLUKU 
o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. 

TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2022. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2022. 
godini. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

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

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je 
osnivač Međimurska županija u 2022. godini 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2022. GODINI 

 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 

2022. godini. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“), uz 28 nazočnih vijećnika usvojila 
ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih 
domova u Međimurskoj županiji u 2022. godini 

 

TOČKA 10. 

A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 
B) PRIJEDLOG  PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2022. 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 prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili 
o Godišnjem izvješću za 2021. godinu i Prijedlogu programa rada za 2022. godinu.  

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

izvješće te je donijet  
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2021. godinu 
 

Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 
Program rada te je donijet  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Programa rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2022. godinu 

 

TOČKA 11. 

IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Javne ustanove za razvoj Međimurske 

županije REDEA za 2021. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 

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

je donijet  
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA za 2021. godinu 
 

 



TOČKA 12. 

IZVJEŠĆE O RADU RAZVOJNO - EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA 
JEZGRA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Razvojno – edukacijskog centra za 

metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec za 2021. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio 

ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 

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

je donijet  
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojno – edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra 
Čakovec za 2021. godinu 

 

TOČKA 13. 

INFORMACIJA O RADU GOSPODARSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. 
GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o radu Gospodarsko – socijalnog vijeća u 

Međimurskoj županiji za 2021. godini. Istu je utvrdio župan i predložio ju je Skupštini na raspravu. 

Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Informaciji. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je Josip Grivec, zamjenik župana. 

 

Informaciju su vijećnici primili na znanje te je donijet  
ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Informacije o radu Gospodarsko – socijalnog vijeća u Međimurskoj županije za 

2021. godinu 

TOČKA 14. 

A)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 
MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2021. GODINI 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 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 Prijedlogu zaključka o prihvaćanju 
Analize stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini te Prijedlogu zaključka o prihvaćanju Plana razvoja 
sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2022. godinu. 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2021. godini 

 



Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila  
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2022. godinu 
 

TOČKA 15. 

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

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju 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. 

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

o imenovanju upravitelja Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec 
 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju upraviteljice Zaklade 

za prevenciju Međimurske županije. Isto je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

o imenovanju upraviteljice Zaklade za prevenciju Međimurske županije 
 

Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10:35 sati. 

 

PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                           PREDSJEDNIK 

Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                      Dragutin Glavina    

 

 

KLASA:024-02/22-01/1                                                       

URBROJ: 2109-02-22-02 

Čakovec, 24. veljače 2022. 

 

 

 

 

 
 

NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 5. sjednice Skupštine 

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


