
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 7. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 26. svibnja 2022. godine, u Velikoj vijećnici 
Međimurske županije, R. Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 024-02/22-01/3, URBROJ:2109-02-22-01, od 20. svibnja 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 34 vijećnika.  

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

Dejan Drabić, Dragutin Glavina,  Saša Horvat, Stjepan Horvat,  Nikola Hren, Igor Ivković, Željko Kofjač, 
Elvis Kralj, Ivan Kolmanić, 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, Ivica Požgaj, Nina Plaftak, Marija Prekupec, Bernarda Topolko,  Boža 
Škvorc, Dražen Vidović, Zoran Vidović i Miljenko Zobić. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Marina Gradišer, Nenad Hranilović, Goran Kozjak i 
Vjeran Vrbanec. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana,  Anita 

Strniščak, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Lidija Farkaš, 

pomoćnica pročelnice 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, Đurđica Hamer, privremena 

ravnateljica ŽUC-a, Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o., Marijan Blažok, direktor Piškornice – 

sanacijsko odlagalište d.o.o., Siniša Šalamon, direktor RCI Međimurje d.o.o. te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

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

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Andreja Marić, vijećnica  osvrnula se na sredstva  osigurana u Proračunu u svezi higijenskih 

potrepština za učenice osnovnih i srednjih škola. Pitala je, u kojoj je fazi taj projekt, kada će biti 

opskrbljene sve škole kojima je osnivač Međimurska županija te hoće li planirani iznos (36.000,00 

kuna za osnovne škole i 22.500,00 kuna za srednje škole) biti dovoljan, s obzirom da se u rebalansu 

Proračuna nije ništa mijenjalo.  

Drugo, pitala je, koje aktivnosti Međimurska županija provodi u svezi prehrane u školama 

kojima je osnivač odnosno radi li na edukaciji u smislu prevencije debljine, poboljšanju prehrambenih 

navika te je li radila reviziju jelovnika po školama.  U svezi rada Savjeta za zdravlje Međimurske 

županije, pitala je, u kojoj je fazi te koje su dosadašnje aktivnosti od strane Savjeta poduzete po 

pitanju poboljšanja zdravlja u školama kojima je osnivač Međimurska županija. Ujedno je predložila 
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da bi bilo dobro osigurati vaučere kako bi djeca imala dostupne tjelesne aktivnosti poput programa 

„Svaki tjedan sport jedan“, ali tokom cijele godine.  

Dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu  

odgovorila je da je osigurano dovoljno sredstva za higijenske potrepštine i Županija ne odustaje od 

onoga što je u Proračunu planirano. Projekt je trenutno u fazi ispitivanja kako bi se utvrdilo koje 

marke proizvoda i na koji način potencijalne korisnice žele distribuciju potrepština. Sve škole su i prije 

predmetne inicijative taj problem rješavale na jedan diskretan način i učenice su imale te potrepštine 

na raspolaganju. Što se tiče zdravstvene situacije u osnovnim školama, jer jedino tamo je 

organizirana prehrana, oni jako dobro surađuju sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije 

koji ima pedagoški osmišljenu strategiju uvođenja zdravog načina prehrane koja ide postupno te bi 

rezultati trebali biti vidljivi kroz koju godinu. Međutim, ponekad ni oni ne nailaze na veliko 

odobravanje roditelja te primjećuju da se djeca s nekim namirnicama prvi put susreću u školi. Glede 

promocije zdravlja u srednjim školama, Županija nema utjecaj na prehranu učenika jer prehrana u 

srednjim školama ne obuhvaća školski sustav. Taj nedostatak nadomješta se čitavim nizom tjelesnih 

aktivnosti koje stoje učenicima na raspolaganju. U srednjim školama učenici mogu koristiti i 

izvannastavnog vremena, dakle u svoje slobodno vrijeme prema vlastitom nahođenju, teretane koje 

se nalaze u školama. U svim školama su iznimno razvijene i sportske aktivnosti tako da se učenicima 

puno toga nudi, ali je na učenicima i roditeljima ono što izaberu. Zaključila je kako bi u svakom slučaju 

neke promotivne dodatne aktivnosti dobrodošle. 

Andreja Marić, vijećnica glede odgovora na prvo pitanje osvrnula se na jedinice samouprave 

koje su već uvele uloškomate te predložila da se s njima iskomunicira.  Sva istraživanja su pokazala da 

si 30 do 40 posto učenica jako teško može priuštiti higijenske potrepštine. Što se tiče odgovora na 

drugo pitanje, izrazila je zadovoljstvo glede dosad učinjenog oko prevencije te naglasila da je problem 

složen i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Svjesna činjenice da postoji određeni otpor djece 

kod zdrave prehrane, a i velik problem su kiosci  brze hrane, aparati s grickalicama, predložila je da se 

ispita mogućnost da se u aparate stave manje štetne varijante hrane.  

Dijana Novak, vijećnica u svezi dionice ceste Gardinovec – Belica  uputila je apel Županijskoj 

upravi za ceste Međimurske županije da u što kraćem vremenu u svoje planove uvrste sanaciju iste 

na način da se cesta proširi, uredi biciklističko – pješačka staza ili da se barem postavi novi sloj 

asfalta. 

Željko Pavlic, vijećnik osvrnuo se na nedavno održanu 62. sjednicu Izvršnog odbora Hrvatske 

zajednice županija na čijem su se dnevnom redu našle aktualne teme od važnosti za županije, poput 

povećanja limita u zdravstvenim ustanovama i povećanja decentraliziranih sredstava u obrazovnim 

ustanovama zbog veće cijene energenata.  Pitao je, jesu li na sjednici donijeti kakvi konkretni zaključci 

vezani uz projekte u obrazovanju, s obzirom da je sjednici prisustvovao ministar obrazovanja g. Fuchs 

te zaključci u svezi drugih projekata važnih za Međimursku županiju. 

Drugo, istaknuo je da smatra da radovi na sportskoj dvorani u Svetoj Mariji miruju te pitao, u 

kojoj je fazi projekt izgradnje sportske dvorane u Svetoj Mariji. Ujedno je apelirao da se od HEP 

Proizvodnje d.o.o. ponovno zatraži odgovor na pitanje u svezi naziva solarne elektrane kojeg je 

postavio na 5. sjednici Skupštine održane 24. veljače 2022. godine. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je Hrvatska zajednica županija institucija koja okuplja 

sve župane i gdje se raspravlja o nizu aktualnih tema važnih za razvoj regionalne samouprave. Puno 

županija ima velikih problema s decentraliziranim sredstvima i pokrivanjem materijalnih troškova u 

školama kao i s limitima u zdravstvenoj skrbi. Škole teško mogu pokriti troškove energenata jer su 
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cijene otišle gotovo u nebo i svi s tim muku muče. Muku muči i Međimurska županija, doduše nešto 

manje jer se objedinjenom javnom nabavom uspjela postići ušteda od 17 milijuna kuna za obrazovne 

i zdravstvene ustanove. Obećanje ministra obrazovanja je u tom smjeru da će Vlada donijeti odluku o 

povećanju decentraliziranih sredstava u obrazovanju i povećanju limita u zdravstvenom sektoru. U 

Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za obrazovanje je predviđeno 7,5 milijardi kuna od čega za 

adaptaciju osnovnih i srednjih škola cca 2,5 milijarde kuna što nije dovoljno sredstva s obzirom na 

činjenicu da imamo projektnu dokumentaciju u vrijednosti 250-350 milijuna kuna za adaptaciju, 

dogradnju i izgradnju novih škola. U planu je da se u rujnu raspiše natječaj, a Županije trebaju 

napraviti idejne projekte svega što žele i potom tražiti suglasnost Ministarstva obrazovanja. Ukoliko 

isti udovoljava svim pedagoškim standardima tada se ide u naručivanje glavnog projekta. 

Međimurska županija će u Nacionalnom planu oporavka kandidirati dogradnju nekih 7-8 škola što 

osnovnih što područnih, izgradnju 4 – 5 sportskih dvorana. Od većih investicija, projekt izgradnje 

potpuno nove osnovne škole u Nedelišću, projekte dogradnje škola u Prelogu i Murskom Središću, 

projekte rekonstrukcije Gospodarske škole u Čakovcu i Srednje škole u Prelogu.  Naglasio je da 

smatra, ako je osnovnoškolsko obrazovanje obvezno, da država mora stvoriti uvjete ako želi 

jednosmjensku nastavu te financirati 100 posto. Ako i ne bude 100 posto financiranja od strane 

države onda je Županija spremna osigurati stavku u proračunu za projektnu dokumentaciju da se to 

napravi. Nadalje, dogovoren je radni sastanak na kojem će se razgovarati o financiranju i izgradnji 

Centra za odgoj i obrazovanje te sastanak župana s Vladom (28. lipnja) i tamo će se otvoriti pitanja 

oko daljnjih zakonskih izmjena glede zdravstvene skrbi i možda nekih drugih aktualnih tema. 

Glede dvorane u Svetoj Mariji odgovorio je da se u ovome trenutku priprema aneks ugovora 

za radove i mora se provesti postupak javne nabave. Kad ista bude provedena radovi će se nastaviti. 

Gradnja dvorane je započela, bit će dograđene još dvije učionice i to je projekt koji će biti završen. U 

svezi pitanja upućenog HEP Proizvodnji d.o.o., rekao je da će stručne službe ponovno uputiti pitanje. 

Ivan Martan, vijećnik  iznio je prijedloge sa sastanka Odbora za poljoprivredu i turizam Grada 

Čakovca kojem su prisustvovali pčelari, ratari i voćari u svezi zaštite pčela. Prvo, predlaže se da 

Županija imenuje koordinatore u svim općinama i gradovima koji bi koordinirali aktivnosti pčelara, 

ratara i voćara.  Drugo, predlaže se Skupštini i županu Međimurske županije da što prije zatraže 

sastanak s Vladom Republike Hrvatske kako bi se predložilo donošenje zakona kojim bi vlasnici OPG-

ova koji posjeduju veće poljoprivredne površine imali zaposlenu stručnu osobu, s obzirom da je 

poznato da su nestručne radnje istih dovele do onečišćenja tla i podzemnih voda. 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da je tragedija što se ponovno desio pomor pčela 

te je odmah nakon toga na Županiji održan sastanak s pčelarima. Istaknuo je kako je svaka ideja 

dobrodošla i treba je razraditi i pokušati implementirati, a svi su svjesni da nadležne institucije rade 

svoj posao. Sasvim sigurno je da je potrebna edukacija i na taj način spriječiti pomor pčela. 

Ivan Borović, vijećnik pitao je, što je župan učinio u pogledu ponovnog stavljanja u funkciju 

sustava javnog navodnjavanja koji obuhvaća katastarske općine Strahoninec, Nedelišće i Kuršanec. 

Ujedno je napomenuo da želi županov odgovor jer kad je nešto dobro odgovara župan, a kad nešto 

nije dobro ovlasti zamjenika ili pročelnika za odgovor.  

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

turizam odgovorio je da što se tiče projekta navodnjavanja, kao što je već i poznato, na području 

Kuršanca nažalost nema zainteresiranih korisnika. Isti nije pušten u funkciju i to je višegodišnji 

problem unatoč svim naporima informiranja, subvencioniranja i pomoći poljoprivrednim 
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proizvođačima. Projekt navodnjavanja na području općine Belica ide svojim tijekom i upravo je 

završen proces za neka istražna bušenja.  

Ivan Borović, vijećnik zahvalio se na odgovoru te istaknuo kako smatra da pročelnik nije 

odgovoran za takvo stanje već da bi župan sa svoje pozicije vrlo lako mogao okupiti korisnike ako ih 

nema. Slijedom toga je zamolio pisani odgovor, koliko bi trebalo uložiti da se ponovno uvede sustav u 

funkciju te u kakvom su stanju pumpe, jer prema dostupnim informacijama postoji interes 

poljoprivrednika, ali navodno niti jedna pumpa nije u funkciji. 

Igor Ivković, vijećnik osvrnuo se na pitanje sa 6. sjednice Skupštine kada je pitao tko su 

čelnici političke stranke Matija Posavec – Nezavisna lista. Dakle, tko su potpredsjednici, 

predsjedništvo, skupština, glavni tajnik, politički tajnik koji su opisani u Statutu. S obzirom da mu je 

od strane župana bilo odgovoreno da će dobiti odgovor u pisanom obliku, pitao je, kada može 

očekivati odnosno što se događa s tim odgovorom.  

Matija Posavec, župan prvo se referirao na pitanje vijećnika Ivana Borovića te rekao  da je 

ideja da svaki vijećnik dobije što stručniji i konkretniji odgovor i iz tog razloga ovlasti pročelnike za 

odgovor kad se radi o pitanjima iz njihovog djelokruga rada. Istaknuo je da Županija pruža ruku 

suradnje poljoprivrednicima da projekt navodnjavanja funkcionira, u proračunu su osigurana  

financijska sredstva, postoje i pumpe te bi volio da ima više korisnika koje bi se moglo okupiti kroz 

Odbor za poljoprivredu ili kroz poljoprivrednu komoru. 

Glede pitanja vijećnika Igora Ivkovića, pojasnio je kako je na prošloj sjednici odgovorio da po 

Statutu koji je na snazi i koji je temelj za osnivanje političke stranke, osoba ovlaštena za zastupanje i 

predstavljanje  stranke je njezin predsjednik i to je u konkretnom slučaju on osobno. S obzirom da je 

vijećnik tražio imena i prezimena ljudi da zna s kim može surađivati, odgovorio je da su o tome 

raspravljali i trenutno nisu zainteresirani za suradnju. Međutim, zaključio je, da nema problema i da 

može poslati sve članove, tajnika, blagajnika ili ljude koji su u izvršnom odboru, iako ne zna koja je 

intencija pitanja. 

Igor Ivković, vijećnik pozvao se na zapisnik sa 6. sjednice Skupštine u kojem jasno piše 

postavljeno pitanje kao i odgovor župana da će vijećniku odgovoriti u pisanom obliku. Istaknuo je 

kako je na prošloj sjednici pojasnio da ga ne zanimaju imena svih članova stranke već vodstvo. 

Nevjerojatno je da Međimurjem vlada stranka Matija Posavec - Nezavisna lista o kojoj nitko ništa ne 

zna. Svima je poznato tko je predsjednik, međutim, naravno da ne donosi sve odluke Matija Posavec, 

osobno. Pretpostavio je, ako stranka ima potpredsjednika, skupštinu, predsjedništvo, da  kolektivno 

donose odluke, pa ga slijedom toga zanima tko su ljudi koji odlučuju praktički o sudbini županije i 

nekoliko općina.  

Dejan Drabić, vijećnik istaknuo je da Međimurska županija podupire centre izvrsnosti u 

obrazovanju kao pozitivan i značajan iskorak ulaganja u obrazovanje. U centre izvrsnosti mogu se 

uključiti djeca iz cijele županije, pa postoji opravdanost da se roditelje, građane županije, na što 

izravniji i efikasniji način informira o programima i načinima upisa. Slijedom navedenog, predložio je 

da se kreira jedno centralno informativno mjesto koje, osim što bi sadržavalo informacije o 

programima i načinu prijave u centre, predstavljalo bi priliku Županiji da popularizira centre te da se 

takvo mjesto digitalnim kanalima, u suradnji sa školama obavezno „distribuira“ do svakog roditelja 

učenika odnosno potencijalnih polaznika centara. Pored navedenog, može se izraditi i digitalna 

brošura koja se bez dodatnih ulaganja može distribuirati putem digitalnih komunikacijskih kanala 

škola.  
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Matija Posavec, župan pohvalio je inicijativu te istaknuo da Županija maksimalno koliko može 

podupire rad centara izvrsnosti kao izvannastavne aktivnosti. Centar izvrsnosti na čijem je čelu 

gospodin Drabić je najbolji u Hrvatskoj, ako ne najbolji, onda među najboljima, jer je iznjedrio 

državne prvake. Županija je prilagodila upisne kvote, stipendira deficitarna zanimanja, ide se s 

jačanjem strukovnog obrazovanja te se radi na povezivanju obrazovnog i gospodarskog sektora i to je 

zapravo jedna strategija budućnosti.  

Ivica Požgaj, vijećnik rekao je da smatra da sva djeca u Hrvatskoj u osnovnim školama trebaju 

imati jednak pristup školskoj prehrani, jer se radi o obveznom školovanju i stoga djeca po toj osnovi 

ne smiju biti ni na koji način diskriminirana. Istaknuo je primjer u osnovnim školama gdje su djeca u 

prvom razredu osnovne škole ostala bez obroka jer ga roditelji nisu mogli platiti. Postoje obitelji s 

djecom gdje roditelji govore o tome kako nemaju dovoljno sredstava za hranu i da njihova djeca 

znaju otići na spavanje gladna. Djeca naprosto ne smiju biti gladna, a posebno je važno da nisu gladna 

u školi zato da mogu normalno funkcionirati, da se mogu koncentrirati na školsko gradivo, da ne 

osjećaju nervozu i uznemirenost koju glad često proizvodi. Važno je zbog njihovog fizičkog, 

psihološkog, socijalnog i emocionalnog zdravlja da nisu gladna. Općenito, školski obrok, osim 

socijalne i zdravstvene komponente, ima i onu socijalizacijsku što znači da na neki način povezuje 

djecu, djeca uče o zdravoj prehrani, kako se odnositi prema hrani, druže se dok jedu i sl. Djeca u školi 

provode puno vremena tijekom kojeg je važno zadržati koncentraciju i fokus. Ako je dijete gladno 

ono to neće moći. Pored negativnih, naravno, ima i  pozitivnih primjera, a jedan od njih je Osječko – 

baranjska županija koja je već osigurala svoj osnovnoškolskoj djeci topao i besplatan obrok u školi. 

Vodeći se činjenicom da je Međimurska županija jedna od prvih županija koja je osigurala besplatne 

udžbenike djeci osnovnoškolskog obrazovanja te u potpunosti sufinancira javni prijevoz za sve 

učenike osnovnih i srednjih škola, postavlja se pitanje zašto ne bi bili i među prvima koji će osigurati 

besplatan obrok malim školarcima. Slijedom iznijetog, pitao je, razmišlja li Županija o projektu 

uvođenja besplatnih obroka za svu djecu osnovnoškolskog obrazovanja. 

Matija Posavec, župan zahvalio se na inicijativi te istaknuo da je svake godine sve više 

učenika uključeno u sustav besplatne prehrane. S obzirom da je određeni broj djece uključen u rizik 

od siromaštva s jedne strane postoji financiranje prehrane od strane pojedinih jedinica lokalne 

samouprave, a s druge strane europski projekt „Školski obroci svima“.  Treće,  u suradnji s UNICEF-om 

Županija je u pilot projektu „Jamstvo za svako dijete“, a intencija projekta je da u cijeloj Hrvatskoj 

bude financijski podmirena prehrana te će Međimurska županija sigurno biti među prvima u toj ideji 

odnosno implementaciji projekta. Na idućem Kolegiju načelnika i gradonačelnika izrazit će inicijativu 

da se utvrdi kolika je spremnost jedinica lokalne samouprave da se uključe u određenom postotku. 

Prema izračunima, u školskoj godini za sve osnovnoškolce treba cca 9 milijuna kuna što  na godišnjoj 

razini teško može podnijeti županijski proračun. Ukoliko bi primjerice općine i gradovi bili 

zainteresirani za sufinanciranje cca 30 posto,  pa 30 posto sufinanciranja nekih vanjskih korisnika ili 

institucija onda se županijskih 40 posto može puno lakše osigurati. Zaključio je da je sasvim sigurno 

zanimljiv projekt. 

Po završetku aktualnog sata Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćenje 
predloženi dnevni red.  

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

dnevni red: 
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1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 
2. PRIJEDLOG KODEKSA PONAŠANJA VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA NEKRETNINE MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE OPĆINI SVETI MARTIN NA MURI 
6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2021. GODINU 
7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. 

GODINI 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE 
9. A) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 

2021. GODINE 
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE 
D.O.O. ZA 2021. GODINU 

10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  ZA 2022. GODINU I I. IZMJENA I 
DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2022. GODINU 

11. IZVJEŠĆE  O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O.  U 
2021. GODINI 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA 
JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPOREDU DOBITI 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE 
ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA 
ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU 

16. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM 
RADNIKU GORANU MESARIĆU, DR.MED.DENT. 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
STELLI HOBLAJ, DR.MED. 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
DORI GORIČANEC, DR.MED. 
D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM 
RADNIKU FRANJI CAROVIĆU, DR.MED. 
E) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM 
RADNIKU SVENU JEVTIĆU, DR.MED. 
F) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP ODNOSNO U PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
ZDRAVSTVENOJ RADNICI IVI TRSTENJAK, DR.MED. 
G) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
ANAMARIJI MURKOVIĆ HUNJADI, DR.MED.SPEC.PED. 

17. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU 
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18. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U 
MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU 

19. A) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2021. 
GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2021. GODINU 
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
  

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 na prvu točku dnevnog reda. 

 
TOČKA 1. 

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

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske 

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

 

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

Proračuna. 

 Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 

  

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

I. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Međimurske županije za 2022. godinu 

 

 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG KODEKSA PONAŠANJA VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine 

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

 

U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik i Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog 

odjela za Skupštinu i pravne poslove. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika usvojila 

KODEKS 

ponašanja vijećnika Skupštine Međimurske županije 

 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju poduzetničke zone 

„Poslovni park Međimurje“. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

 

Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

 

U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik, Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog 

odjela za Skupštinu i pravne poslove i Matija Posavec, župan. 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika usvojila 

ODLUKU 
o osnivanju poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ 

 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA NEKRETNINE MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o prihvaćanju darovanje nekretnine 

Međimurskoj županiji. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

 

U raspravi su sudjelovali Andreja Marić, vijećnica, Ivica Požgaj, vijećnik i Matija Posavec, 

župan.  

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

ODLUKU 
o prihvaćanju darovanja nekretnine Međimurskoj županiji 

 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE OPĆINI SVETI MARTIN NA MURI 

 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o darovanju nekretnine Općini Sveti 

Martin na Muri. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 

 

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

ODLUKU 
o darovanju nekretnine Općini Sveti Martin na Muri 
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TOČKA 6. 
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 

GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije za 2021. godinu. Izvješće 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 Izvješću. 

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

je donijet   

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

2021. godinu 
 

 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije u 2022. godini. Prijedlog programa je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini 

na raspravu i usvajanje.  

 

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

o Prijedlogu programa. 

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

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Međimurske županije u 2022. godini 

 

 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih 

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

usvajanje.  

 

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

ODLUKU 

o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije 
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TOČKA 9. 
A) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 

2021. GODINE 
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE 

D.O.O. ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetna izvješća. Izvješća je utvrdio župan i 

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi su 

raspravili o Izvješćima. 

 

U raspravi su sudjelovali Vladimir Peršić, vijećnik i Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (31 „za“ i 1 „protiv“), uz 32 nazočnih vijećnika 

usvojila Izvješće te je donijet   

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 

godine 

 

Potom je, Skupština većinom glasova (31 „za“ i 1 „suzdržan“), uz 32 nazočnih vijećnika 

usvojila Izvješće te je donijet   

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 

2021. godinu 

 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  ZA 2022. GODINU I I. IZMJENA I 

DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2022. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 

2022. godinu i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 

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

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 

bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih vijećnika usvojila Prijedlog te 

je donijet  

ZAKLJUČAK 

o  davanju pozitivnog mišljenja na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i I. izmjene i 

dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu 
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TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE  O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O.  U 2021. 

GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Regionalnog centra za investicije 

– Međimurje d.o.o. Izvješće 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 

Izvješću.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih vijećnika usvojila Izvješće te 
je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalnog centra za investicije – Međimurje d.o.o. u 

2021. godini 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA 

JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPOREDU DOBITI 
 

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

Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije o rasporedu dobiti. Prijedlog je 

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

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 

odluke.  

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske 
županije o rasporedu dobiti 

 

 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE 

ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI 
 

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

Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu 

odluke.  

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti 
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TOČKA 14. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

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

Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog 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 ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije 

 

TOČKA 15. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA 

POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o utvrđivanju kandidata za 

imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i 

imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

o utvrđivanju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 

 

TOČKA 16. 
A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 

ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU 
GORANU MESARIĆU, DR.MED.DENT. 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ 

RADNICI STELLI HOBLAJ, DR.MED. 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ 
RADNICI DORI GORIČANEC, DR.MED. 

D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

ZDRAVSTVENOM RADNIKU FRANJI CAROVIĆU, DR.MED. 
E) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
ZDRAVSTVENOM RADNIKU SVENU JEVTIĆU, DR.MED. 

F) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP ODNOSNO U PODZAKUP POSLOVNOG 

PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI IVI TRSTENJAK, DR.MED. 
G) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ 
RADNICI ANAMARIJI MURKOVIĆ HUNJADI, DR.MED.SPEC.PED. 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedloge zaključaka. Prijedlog je utvrdio župan i 

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
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Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o prijedlozima zaključaka.  

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

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 

poslovnog prostora zdravstvenom radniku Goranu Mesariću, dr.med.dent. 

 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Stelli Hoblaj, dr.med. 

 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Dori Goričanec, dr.med. 

 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenom radniku Franji Caroviću, dr.med. 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenom radniku Svenu Jevtiću, dr.med. 

 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
odnosno podzakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Ivi Trstenjak, dr.med. 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 
poslovnog prostora zdravstvenoj radnici  Anamariji Murković Hunjadi, dr.med.spec.ped. 

 

 
TOČKA 17. 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu 

mrtvozorničke službe za 2021. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  
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Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Izvješću.  

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

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2021. godinu 

 

TOČKA 18. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U 

MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata u Međimurskoj županiji za 2021. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Godišnjem izvješću.  

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

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 

Međimurskoj županiji za 2021. godinu 
 

TOČKA 19. 
A) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 

2021. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2021. GODINU 
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetna izvješća. Ista je utvrdio župan i predložio ih 

je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 2021. 

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

je donijet 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2021. godinu 

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

je donijet 
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za prevenciju Međimurske županije za 2021. godinu 

 

Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10:55 sati. 

 

PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                           PREDSJEDNIK 

Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                     Dragutin Glavina    

 

 

KLASA:024-02/22-01/3                                                       

URBROJ: 2109-02-22-02 

Čakovec, 26. svibnja 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 7. sjednice Skupštine 

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


