IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 18. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 31. ožujka 2016. godine, u velikoj
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/16-03/2, URBROJ:2109/1-02-16-01 sazvao
predsjednik Mladen Novak.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na početku
sjednici bilo nazočno 34 vijećnika.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko Bukal, mr.sc. Franjo
Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec, Marija Hertelendi, Darko
Horvat, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica Jelaš, Valentin Kočila, Dejan Kovač, Damir Kovačić,
Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Ivan Novak, Mladen Novak,
Petar Novak, Željko Pavlic, Željka Perhoć, Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi, mr.sc.
Renato Slaviček, Nikola Štampar, Mario Tomašek, Josip Toplek, mr.sc. Bruno Trstenjak i Dean Žbulj.
Na sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Mladen Babić, Josipa Carović, Zdravko
Holcinger, Nino Marđetko, Dejan Oršoš, Dražen Vidović, Dragan Vurušić i Ljiljana Žerjav.
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, Sandra
Herman, zamjenica župana, Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove
Skupštine i opće poslove, Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste, mr.sc. Vladimir
Kalšan, mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode, Branko Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja,
prim. Marina Payerl Pal, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj
Zavoda za hitnu medicinu, Andreja Knežević, ravnateljica Ljekarne Čakovec, Štefica Martinez,
ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe, Martina Šebrek, ravnateljica „Sigurne kuće“, Antonija
Canjuga, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Štefanija Damjanović, zastupnica u Hrvatskom saboru,
Ivan Šimunković, predsjednik Savjeta mladih te pročelnici upravnih tijela Međimurske županije.
Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Županijske
skupštine.
Jednoglasno (36 „za“), uz 36 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice
Županijske skupštine.

otvorio

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine je

aktualni sat
Vijećnik Željko Pavlic pitao je kako će se osigurati financiranje dovršetka izgradnje novog
doma zdravlja, škole i dvorane u Pribislavcu i dvorane u Orehovici, s obzirom na činjenicu da podnijeti
amandmani na državni proračun kojima su se tražila sredstva za nabrojene projekte nisu prihvaćeni.
Zatim vijećnika je zanimalo što će poduzeti Županija da pomogne društvu vinogradara i vinara
„Hortus Croatia“ u njihovom nastojanju i inicijativi koju su podnijeli prema Ministarstvu poljoprivrede da
se vinogradarska regija Međimurje odvoji od vinogradarske regije Zagorje.
Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnik Zvonimir Siladi postavio je pitanje vezano uz nasip uz rijeku Muru. Naime vijećnik je
iznio da je prije nekoliko mjeseci izvršena sanacija nasipa u blizini šljunčara kod Cirkovljana. Nakon
sanacije u nekoliko navrata na istom mjestu obavljani su dodatni radovi, a zadnji, prema vijećnikovim
riječima, 30. ožujka ove godine.
Stoga je vijećnik zatražio detaljno izvješće o stanju nasipa i do sada izvršenim zahvatima od
strane pravne osobe odgovorne za stanje i sigurnost nasipa.
Odgovor na pitanje vijećnika zatražen je od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za
Muru i gornju Dravu.
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Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman - u širem istupu iznio je sumnju da Međimurska županija i
dalje sudjeluje u sufinanciranju prijevoza učenika s 25%, s obzirom na određene napise u medijima te
podatke koje je u jednom lokalnom tjedniku iznio župan, a iz kojih se vidi da je sufinanciranje resornog
Ministarstva ostalo isto, dok je obveza Županije prepolovljena. Stoga je pitao župana da li i dalje tvrdi
da Županija sufinancira 25% prijevoza učenika kako je to navedeno u Izvješću župana za drugo
polugodište 2015. godine te da li je župan svojim postupcima obmanuo Ministarstvo i oštetio državni
proračun za oko milijun kuna godišnje.
Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnik Petar Novak pak je pitao da li je moguće da Županija ponovno organizira sastanak
između vlasnika tvrtke Hamer i njegovih kooperanata prema kojima tvrtka ima određena dugovanja.
Na prijedlog vijećnika pozitivno je odgovorio Matija Posavec, župan.
Vijećnika Damira Kovačića zanimalo je kada će početi eksploatacija plina u bušotinama na
području Općine Štrigova. Pitanje je vijećnik postavio ponajviše zato što još uvije nije izvršena
sanacija parcela i putova gdje prolaze INA-i vodovi.
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnika Josipa Lepena je zanimalo da li Međimurska županija kao osnivač ima strategiju i
vremenski termin gradnje školskih sportskih dvorana u osnovnim školama koje ih još nemaju.
Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnik Mladen Horvat je predložio da Međimurska županija snosi troškove parkiranja
vijećnika tijekom održavanja sjednica županijskih skupština.
Na prijedlog vijećnika pozitivno se očitovao Matija Posavec, župan.
Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik Skupštine Međimurske županije, sukladno
članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predložio da se predloženi dnevni red dopuni
s tri točke dnevnog reda i to na način da se iza točke 5. dodaju nove točke:
“6. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja „Pilot područja“ za 2016. godinu“,
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova“,
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i
kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije“ , a da
postojeća točka 6. postane točka postane 9. i tako redom do točke 23.
Vijećnik Aleksandar Makovec je predložio da se postojeće točke 8., 14. i 15. predloženog
dnevnog reda razdvoje na a) i b), odnosno da pod a) budu izvješća ustanova, a pod b) da bude
program rada za 2016. godinu.
Ovakav prijedlog vijećnika prihvatio je Mladen Novak, predsjednik Županijske skupštine.
Potom je jednoglasno (34 „za“) za 18. sjednicu utvrđen slijedeći
DNEVNI RED
1. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU.
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA
DO 31. PROSINCA 2015. GODINE.
3. PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU BIBLIOTEKE
MURODRAVANE.
5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2016. GODINU.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I OBVEZI PLAĆANJA NAKNADE ZA NAVODNJAVANJE
ZA SUSTAV NAVODNJAVANJA „PILOT PODRUČJA“ ZA 2016. GODINU.
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O
ZAKUPU PRAVA LOVA.
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8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA
JAVNOG NATJEČAJA I KRITERIJIMA VRJEDNOVANJA PONUDA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH
LOVIŠTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
9. a) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
b) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2015.
GODINI.
10. a) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
b) PROGRAM RADA MUZEJA ZA 2016. GODINU.
11. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU
PRIRODE ZA 2015. GODINU.
12. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
13. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU.
14. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU.
15. IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
16. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĆAKOVEC ZA 2015.
GODINU.
17. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“
ZA 2015. GODINU.
b) PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU.
18. a) IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2015. GODINU.
b) PROGRAM RADA CENTRA ZA 2016. GODINU.
19. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE EUROPSKOJ
POVELJI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA LOKALNOJ RAZINI.
20. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU.
21. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2015.
GODINU.
22. PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNICE I ČLANOVA
KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
23. PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA RAZRJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA
IZBOR I IMENOVANJA.

Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda.

TOČKA 1.
PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU
Prijedlozi odluka o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu vijećnicima
su dostavljeni uz poziv za sjednicu. Prijedloge je utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja te ih je
uputio Skupštini na raspravu i donošenje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Hertelendi, Dean Žbulj, Nadica Jelaš i Zvonimir Siladi.
Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Nakon rasprave vijećnici su uz 34 nazočna vijećnika:
a) jednoglasno (34 „za“) donijeli
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ODLUKU
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu Mons.prof.dr.sc. JURAJU
KOLARIĆU iz Donjeg Hrašćana za izuzetan doprinos u religijskom, duhovnom, kulturnom i
civilizacijskom djelovanju tijekom 50 godina svećenstva
b) većinom glasova (33 „za“ i 1 „suzdržan“) donijeli
ODLUKU
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu FRANJI BUKALU iz Podbresta za
svestranu društvenu i političku aktivnost koja po rezultatima predstavlja veliki doprinos unapređenju
gospodarskog, društvenog i političkog života Općine Orehovica i Međimurske županije
c) većinom glasova (28 „za“, 3 „protiv“ i 3 „suzdržana“) donijeli
ODLUKU
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu MARIJANU VUGRINČIĆU iz
Čakovca za podizanje svijesti o važnosti sportske kulture i poboljšanja kvalitete života stanovništva
d) Jednoglasno (34 „za“) donijeli

ODLUKU
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu DRUŠTVU DISTROFIČARA,
INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA iz Čakovca za
razvijanje odnosa uzajamnosti i solidarnosti na rješavanju pitanja društvene brige, zaštite i
rehabilitacije osoba s invaliditetom te promicanje njihove jednakosti u svim segmentima društva po
principu inkluzije i samozastupanja
e) većinom glasova (33 „za“ i 1 „suzdržan“) donijeli
ODLUKU
o dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2015. godinu PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU
ČAKOVEC iz Čakovca za velik doprinos u cjeloživotnom obrazovanju odraslih i poboljšanju obrazovne
strukture stanovništva Međimurske županije te uspješno ostvarivanje poslovnih rezultata na tržištu
rada

TOČKA 2.
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31.
PROSINCA 2015. GODINE
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće župana Međimurske županije za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. Izvješće je Skupštini na raspravu i prihvaćanje
dostavio župan Međimurske županije.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, Nadica Jelaš i Željko Pavlic te Matija
Posavec, župan.
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno 31 („za) uz 31 nazočan vijećnik u vijećnici, donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2015. godine

TOČKA 3.
PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
Prijedlog plana nabave Međimurske županije za 2015. godinu vijećnici su primili u materijalima
za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
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U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Horvat, klub vijećnika SDP-HSU-a, Nadica Jelaš i
Josip Lepen. Na pitanja i primjedbe vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Potom je većinom glasova (29 „za“ i 2 „suzdržana“) uz 31 nazočnih vijećnika donijet
PLAN
nabave Međimurske županije za 2015. godinu

TOČKA 4.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU BIBLIOTEKE
MURODRAVANE
Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o
osnivanju Biblioteke Murodravane. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i
prihvaćanje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Horvat i Dean Žbulj te Matija Posavec, župan i
Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
Potom su vijećnici jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Biblioteke Murodravane

TOČKA 5.
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016.
GODINU
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2016. godinu vijećnici su
primili u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i
donošenje.
O Prijedlogu programa raspravu su proveli Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu,
kulturu i sport.
Odbor za financije i proračun podnio je amandman na Prijedlog programa. Odbor je
amandmanom tražio da se pod točkom 1. – Udruga oldtimer vozila „Selnica“ planirani iznos od
10.000,00 kuna smanji za 5.000,00 kuna.
Sredstva od 5.000,00 kuna Odbor je predložio raspodijeliti na način da se pod rednim brojem
2. - Hrvatska kulturno umjetnička udruga „Sveti Martin“ predloženi iznos poveća za 2.000,00 kuna, te
da se kod programa pod rednim brojem 4. . – Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“ Čakovec
planirani iznos poveća za 3.000,00 kuna.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport donio je prijedlog istovjetan amandmanu Odbora za
financije i proračun. Presliku izvješća s Odbora primili ste pred početak sjednice.
Matija Posavec, župan prihvatio je amandman Odbora za financije i proračun.
Dodatno obrazloženje Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za
2016. godinu podnijela je Sandra Herman, zamjenica župana.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Mladen Horvat i Sandra Herman, zamjenica župana.

donijela

Nakon rasprave Skupština je većinom glasova (32 „za“ i 1 „suzdržan“) uz 33 nazočna vijećnika

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Međimurska županije za 2016. godinu, korigiran za prihvaćeni amandman
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TOČKA 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I OBVEZI PLAĆANJA NAKNADE ZA NAVODNJAVANJE ZA
SUSTAV NAVODNJAVANJA „PILOT PODRUČJA“ ZA 2016. GODINU
Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja
naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „Pilot područja“ za 2016. godinu. Prijedlog je
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Zvonimir Siladi i Zoran Vidović, zamjenik župana te Darko
Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, donijela
ODLUKU
o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „Pilot područja“ za 2016.
godinu

TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU
PRAVA LOVA
Pred početak sjednice vijećnici su na klupe primili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
produljenju ugovora o zakupu prava lova. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na
raspravu i donošenje.
Bez rasprave, jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočna vijećnika Skupština je donijela
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova

TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA JAVNOG
NATJEČAJA I KRITERIJIMA VRJEDNOVANJA PONUDA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA NA
PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Na klupe, pred početak sjednice vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za zakup zajedničkih lovišta
na području Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i
donošenje.
Bez rasprave, jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočan vijećnik, Skupština je donijela
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za
zakup zajedničkih lovišta na području Međimurske županije

TOČKA 9.
a) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
b) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA
POSLOVANJA U 2015. GODINI
Predmetne materijale vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, a utvrdio ih je župan i predložio
ih Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
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Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
raspravljali su o materijalima i nisu imali primjedbi.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočan vijećnik donijela
a) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za
2015. godinu
b) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2015.
godinu
c) Z K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o raspodjeli rezultata
poslovanja u 2015. godini

TOČKA 10.
a) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU
b) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA ZA 2016. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2015.
godinu i Program rada Muzeja za 2016. godinu. Materijale Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio
je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o
materijalima.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Željko Pavlic i Aleksandar Makovec te mr.sc. Vladimir
Kalšan, ravnatelj Muzeja.
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (23 „za“ i 5 „suzdržana“) uz 28 nazočnih
vijećnika u vijećnici, donijela
a) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2015. godinu
b) Z A K L J U Č A K
Program rada Muzeja za 2016. godinu.

TOČKA 11.
IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA
2015. GODINU
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske prirode za
2015. godinu – Izvješće ustanove. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan
Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspravili su o
Izvješću.
Odbor za financije i proračun donio je zaključak vezano uz dio Financijskog izvješća
Ustanove. Odbor je zatražio da se Financijsko izvješće korigira i dopuni s određenim financijskim
podacima. Naime na stranici 3. Izvješća kod prihoda i primitaka, u koloni – „Plan 2015“ pogrešan je
zbroj stavaka. Umjesto 1.056.570,00 kuna stoji 1.918.350,00 kuna pa se javlja razlika od 861.780,00
kuna koje nisu nigdje evidentirane.
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Nadalje u Izvješću o nepodmirenim obvezama stoji da nema nepodmirenih obveza, a u
prethodnom stavku se vidi da je Međimurska županija posudila Međimurskoj prirodi 853.414,00 kuna
koje nisu nigdje iskazane. Stoga je Odbor zatražio od Međimurske prirode da korigira svoje
Financijsko izvješće u skladu s danim primjedbama na Odboru i tako revidirano Izvješće dostavi
vijećnicima do sjednice Županijske skupštine.
Ustanova je postupila po traženju Odbora te su vijećnici na klupe primili ispravljeno i korigirano
Izvješće.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša pak je predložio da se u Ustanovi što prije
zaposli osoba koja će obavljati administrativne poslove.
Ovakav prijedlog Odbora prihvatio je Matija Posavec, župan.
Bez rasprave, jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika Skupština je donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenih područja Međimurske prirode za 2015. godinu

TOČKA 12.
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2015. GODINU
Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu vijećnici su primili uz poziv za
sjednicu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun raspravljajući o Izvješću Doma zdravlja donio je jedan zaključak
vezano uz financijski prikaz dijela podataka. Odbor je utvrdio sljedeće. Na stranici 2. Financijskog
izvješća – Izvješće o prihodima – paralelni prikaz ostvarenih prihoda po vrstama prihoda za prethodnu
godinu, izvještajnu godinu i plan za izvještajnu godinu, u tablici, u koloni „Plan za 2015.“, iskazan je
višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.239.239,80. Naime prilikom planiranja za narednu godinu
nemoguće je isplanirati višak prihoda, pa stoga tu stavku iz tablice treba brisati.
Također u istoj tablici u koloni „Ostvarenje 2015.“ iskazan je sveukupni prihod u iznosu od
27.085720,94, što je pogrešno. Ostvareni prihod poslovanja Doma zdravlja u 2015. godini iznosi
23.846.481,14 kuna, a višak prihoda poslovanja nad rashodima iz prethodne godine mora se posebno
iskazati. Od Doma zdravlja zatražilo se da do sjednice Županijske skupštine dostavi ispravljeno
Financijsko izvješće, što je i učinjeno.
Odbor za zdravstvo nije imao posebnih primjedbi niti prijedloga.
Bez rasprave, jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika Skupština je donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

TOČKA 13.
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE PRIRODE ZA 2015.
GODINU
Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2015. godinu vijećnici su
primili u materijalima za sjednicu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan
Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.
Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno ((28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske prirode za 2015. godinu
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TOČKA 14.
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije za 2015. godinu, a Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio ga je župan
Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun, raspravljajući o Izvješću Zavoda donio je također jedan
zaključak koji su vijećnici primili na klupe pred početak sjednice. Odbor je zatražio da Zavod korigira
Financijsko izvješće na način da se na stranici 4. u tablici A. – Usporedni prikaz glavnih financijskih
pokazatelja za prethodne dvije godine u koloni „I-XII.2015.“ u redu „Manjak prihoda“ iskaže stvarni
manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 800.084,00 kune. Naime kako je Zavod u 2014. godini
iskazao manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 831.877,00 kuna isti je trebalo prenijeti u 2015.
godinu. Iako je u 2015. godini ostvaren višak prihoda nad rashodima od 31.793,00 kune i dalje ostaje
manjak prihoda nad rashodima od 800.084,00 kuna, pa stoga treba to i iskazati. Odbor je zatražio da
Zavod korigira svoje Financijsko izvješće i tako ispravljeno dostavi do sjednice Županijske skupštine.
Zavod je postupio po traženju Odbora i dostavio je korigirani dio izvješća koji je vijećnicima
dostavljen na klupe pred početak sjednice.
Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Izvješću.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec i dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj
Zavoda.
Vijećnici su jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2015. godinu

TOČKA 15.
IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2015. GODINU
Izvješće o radu Ljekarne Čakovec za 2015. godinu vijećnicu su primili u materijalima za
sjednicu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.
Jednoglasno (32 „za“), bez rasprave uz 32 nazočna vijećnika donijet je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Ljekarne Čakovec za 2015. godinu

TOČKA 16.
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVECZA 2015. GODINU
Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2015. godinu vijećnici su primili
u materijalima za sjednicu. Izvješće je predložio župan Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Franjo Kravaršćan.
Jednoglasno 31 ( „za“) uz 31 nazočna vijećnik Skupština je donijela
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2015. godinu

TOČKA 17.
a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“
ZA 2015. GODINU
b) PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja
„Sigurna kuća“ za 2015. godinu i Plan i program rada za 2016. godinu. Materijale je Skupštini na
raspravu i prihvaćanje predložio župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću.
Skupština je bez rasprave, jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočan vijećnik, donijela
a) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2015.
godinu
b) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Plana i programa rada „Sigurne kuće“ za 2016., godinu

TOČKA 18.
a) IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2015. GODINU
b) PROGRAM RADA CENTRA ZA 2016. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za
2015. godinu i Program rada Centra za 2016. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje
uputio ih je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću.
U raspravi su sudjelovale vijećnica Gordana Potočnjak i Antonija Canjuga, ravnateljica Centra
za socijalnu skrb Čakovec.
Potom su vijećnici jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika donijeli
a) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2015. godinu
b) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Programa rada Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2016. godinu

TOČKA 19.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE EUROPSKOJ POVELJI O
RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA LOKALNOJ RAZINI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o pristupanju Međimurske županije
Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Prijedlog je utvrdio župan i
predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš, Zvonimir Siladi i Marija Hertelendi.
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Jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici, Skupština je donijela
ODLUKU
o pristupanju Međimurske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj
razini

TOČKA 20.
IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
Međimurske županije za 2015. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan
Međimurske županije.
Jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočna vijećnika u vijećnici, Skupština je donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije za 2015. godinu

TOČKA 21.
IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2015. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Međimurske zaklade solidarnosti
„Katruža“ za 2015. godinu. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske
županije.
Uvodno se kratko nazočnima obratio Matija Posavec, župan.
Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika u vijećnici, donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2015. godinu

TOČKA 22.
PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNICE I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA
LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja za imenovanje predsjednice i
članova Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Skupština je jednoglasno (31 „za“), bez rasprave, uz 31 nazočnih vijećnika u vijećnici, donijela
RJEŠENJE
za imenovanje predsjednice i članova Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

TOČKA 23.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMEMOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja za razrješenje i imenovanje člana
Odbora za izbor i imenovanja. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je
Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Skupština je jednoglasno (31 „za“), bez rasprave, uz 31 nazočnih vijećnika u vijećnici, donijela
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RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11,45 sati.

PRIVREMENI PROČELNIK
Upravnog odjela za poslove Skupštine
i opće poslove
Vjeran Vrbanec, dipl.iur.,v.r.

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

NAPOMENA:
sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis
sa 18. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove
Skupštine i opće poslove.

