
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4713, 6/13 -  pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 61. Poslovnika Skupštine 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 i 6/14), 
Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj ___________2015. godine, donijela 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije 

 
 
 

I. 
 

 U Kulturno vijeće Međimurske županije, s danom _________________2015. godine 
imenuju se: 
 
 

1. DEJAN BUVAČ iz Nedelišća, J. Križanića 8. 
2. MIRJANA HRŽIĆ iz Preloga, Antuna Mihanovića 78. 
3. NEVENKA MLINARIĆ iz Čakovca, Antuna Augustinčića 7. 
4. DANIJEL POŽGAJ iz Belice, Radnička 29. 
5. RUSA TRAJKOVA iz Pribislavca, Nikole Tesle 9. 

 
 
 
 

II.  
 
 Mandat članovima Kulturnog vijeća Međimurske županije traje 4 godine. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
 
 

KLASA: 612-01/15-02/3                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-15-07 
Čakovec, __________2015.                                                                Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije 

 
 

 Sukladno članku 1. i 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Međimurske županije 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 3/14), Vijeće je osnovano radi predlaganja ciljeva i 
mjera za provođenje kulturne politike, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se 
sredstva osiguravaju u proračunu Međimurske županije te radi ostvarivanja ciljeva kulturnih 
djelatnika i umjetnika na donošenje i realizaciju odluka važnih za kulturu i umjetnost. Vijeće je 
osnovano za područja: 

- glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, 
- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, 
- knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, 
- vizualne umjetnosti, 
- kulturno-umjetnički amaterizam, 
- inovativne umjetničke i kulturne prakse, 
- međunarodnu kulturnu suradnju, 
- financiranje međunarodnih projekata. 

 
Kulturno vijeće Međimurske županije broji 5 članova, a njegov mandat traje 4 godine. 

Vijeće na svojoj sjednici imenuje Skupština Međimurske županije, na prijedlog župana 
Međimurske županije. U Vijeće se imenuju kulturni djelatnici, umjetnici te drugi stručnjaci koji 
svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu 
kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano. 

Prema članku 6. Odluke, predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća tajnim glasanjem na 
prvoj sjednici saziva. 

 
Sukladno članku 5. Odluke postupak izbora članova Vijeća pokrenuo je župan 

Međimurske županije objavljivanjem javnog poziva umjetnicima, djelatnicima u kulturi, udrugama i 
institucijama iz područja kulture i umjetnosti. Rok za podnošenje prijedloga za članove Vijeća bio 
je do 10. travnja 2015. godine. U otvorenom roku pristiglo je 5 prijedloga. Za članove Kulturnog 
vijeća Međimurske županije predloženi su (abecednim redom): 

 
1. DEJAN BUVAČ iz Nedelišća, J. Križanića 8, dugogodišnji svestrani kulturni djelatnik, 

predsjednik Zajednice HKUU Međimurske županije (predlagatelj: Zajednica hrvatskih kulturno 
umjetničkih udruga Međimurske županije). 

2. MIRJANA HRŽIĆ iz Preloga, Antuna Mihanovića 78, profesorica matematike i fizike, 
predsjednica Kulturne udruge „Seljačka sloga“ Prelog te potpredsjednica Zajednice HKUU 
Međimurske županije (predlagatelj: Kulturna udruga „Seljačka sloga“ Prelog). 

3. NEVENKA MLINARIĆ iz Čakovca, Antuna Augustinčića 7, profesorica hrvatskog 
jezika, voditeljica dramske skupine TŠC-a (predlagatelj: Tehnička škola Čakovec). 

4. DANIJEL POŽGAJ iz Belice, Radnička 29, glazbenik, voditelj više glazbenih orkestara 
te voditelj projekta „Florijan Andrašec“ Dekanovec (predlagatelj: načelnik Općine Belica). 

5. RUSA TRAJKOVA iz Pribislavca, Nikole Tesle 9, profesorica strukovnih predmeta u 
Gospodarskoj školi Čakovec, likovna umjetnica i autorica niza radova i izložbi (predlagatelj: 
osobno). 

 
Predlaže se Skupštini Međimurske županije da usvoji Prijedlog rješenja o imenovanju 

članova Kulturnog vijeća Međimurske županije u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
Čakovec, svibanj 2015.g.                                                                            Ž U P A N 
 
                                                                                                             Matija Posavec, mag.ing. 
 



 


