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PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2017.-2021.

Tijekom mandata člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, u koju sam
izabran sa kandidacijske liste grupe birača nositelja Željka Lackovića,  djelovat ću kao predstavnik
političke stranke Živi zid čiji sam član.

Kao  član  Županijske  skupštine  zalagati  ću  se  dobrobit  građana  županije,  što  ponajprije
uključuje Ustavom RH zajamčeno pravo na rad, pravo na školovanje, dostojanstven život, čisti i
zdrav okoliš te nepovredivost doma.

Tijekom mandata, s obzirom na odnos snaga određenih političkih opcija u Skupštini, biti ću
dio oporbe, odakle ću se truditi uvijek davati konstruktivne prijedloge.

S obzirom kako se danas u svijetu uvelike pridodaje značaj očuvanju okoliša, a samom time
i zdrave sredine za život, usmjeriti ću svije djelovanje i prema toj problematici. Ponajviše poradi
nezadovoljstva građana radom Regionalnog centra za odlaganje otpada "Piškornica". Prekomjernim
gomilanjem otpada bez prethodne primarne selekcije i sortiranja, udaljavamo se od ideje ekološki
prihvatljivog i održivog gospodarenja otpadom, za kojeg ću se zalagati. Surađivat ću i sa lokalnim
ekološkim  udrugama,  kako  bi  i  njihov  glas  došao  do  Županijske  skupštine.  Zajedno  ćemo
promovirati ideju o otpadu kao sirovini na kojoj županija može zaraditi, a ne smeću sa kojim se
zagađujeokoliš, odnosno da se odustane od ideje RCGO-a kao odlagališta otpada, a pokrene projekt
reciklažnog centra.

Koprivničko-križevačka Županija oduvijek je bila poljoprivredni kraj, a do prije dvadesetak
godina, kompanija Podravka, kao perjanica hrvatske prehrambene industrije, vršila je otkup većine
potrebnih  sirovina  od lokalnih  proizvođača  poljoprivrednih   proizvoda.   No,  danas  se  situacija
uvelike promijenila. Poradi povećanog uvoza jeftinog i nekvalitetnog voća i povrća, samim time i
loše poljoprivredne politike, mali broj preostalih domaćih proizvođača hrane je na koljenima. Stoga
ću se svakako zalagati za povećanje izdvajanja sredstava u svrhu domaće proizvodnje zdrave hrane,
bolju  organizaciju  poljoprivrednika  u  lokalne  zadruge,  te  regionalne  organizacije  plasmana
proizvoda  od  obiteljskih  poljoprivrednih  gospodarstava  sa  područja  Koprivničko-križevačke
županije.

Iznimno loša gospodraska politika kako na nacionalnom, pa tako uzročno i na lokalnom
nivou  uzrokovala je  stagnaciju gospodarstva, smanjenja proizvodnje, gubitke radnih mjesta što je
rezultiralo  iseljavanjem građana  Koprivničko-križevačke  Županije.   Uz  nju  i  loša  demografska
politika uzrokovala je najveći pad nataliteta unazad 60 godina. Shodno tome, broj građana naše
županije rapidno opada, gradovi imaju sve manje stanovnika, a neka sela ostaju gotovo potpuno
prazna. Svakako ću se zalagati za pokretanje mjera koje će rezultirati privlačenjem investicija i
kapitala, traženjem kvalitetnih start-up projekata i inovacija koje bi takav projekt mogle postati.
Jedino proizvodnja i otvaranje radnih mjesta mogu rezultirati ostankom ljudi u našoj županiji, a
samim time i njihovim planiranjem obitelji u ovome kraju umjesto u drugoj državi.
Svakako, za napredak gospodarstva bitna je i prometna infrastruktira, stoga predmet zalaganja biti
će mi i izgradnja brze ceste prema Koprivnici.
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S obzirom kako nam je zadnjih godina poradi iznimno loše nacionalne politike zdravstvo u
kolapsu, usmjerit ću svoj angažman i u tom smjeru. U proteklih nekoliko godina više liječnika,
medicinskih sestara i tehničara napustilo je Opću bolnicu Dr. T. Bardek, a novi posao pronašli su u
inozemstvu. S obzirom na intenzivniji nastavak negativnih  trendova odlazaka medicinskog osoblja
u cijeloj državi, za očekivati je kako od toga neće biti pošteđena niti naša Županija. Stoga je nužno
donijeti  određene  mjere  koje  će  motivirati  djelatnike  bolnice  i  domova  zdravlja  na  ostanak.
Smatram kako je prvi važan korak prema tome cilju otkazivanje odštetnih lihvarskih klauzula iz
Ugovora o specijalističkom usavršavanju. Nije točno opravdanje kako bi tek tada liječnici otišli, jer
se isto nije dogodilo niti u drugim zemljama Europske unije. 

Tijekom mandata u Županijskoj skupštini truditi ću se prenositi glas građana, iznositi problematiku
obespravljenih,  iseljenih i otjeranih iz svojih domova. Podržati ću svaki dobar projekt bilo kojeg
drugog vijećnika, kluba vijećnika ili političkih stranaka u skupštini. Biti će mi drago ukoliko ovaj
sastav  Županijske  skupštine  zanemari  interese  pojedinaca,  političkih  stranaka,  kumova  lokalnih
moćnika i  krupnog privatnog kapitala,  a svoj rad usmjeri  prema općem dobru i gospodarskom
napretku Koprivničko-križevačke županije.

U Đurđevcu, 27.11.2017.
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