
Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» 
broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) te članka 2. i članka 3. Odluke o osnivanju 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske 
županije» broj 7/11), Skupština Međimurske županije je na ___ sjednici, održanoj _______________ 
2015. godine, donijela je  
 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednice/ka i članica/ova  

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije 

 
 

 U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije, s danom 2. srpnja 2015. 
godine, imenuju se: 
 
 

- vijećnici Županijske skupštine:  
 

1. JOSIPA CAROVIĆ, dip.oec. iz Totovca, Ulica dr. Vladimira Bakarića, za predsjednicu.  
2. MARIJA FRANČIĆ, dipl.uč. iz Svete Marije, Glavna 17, za članicu. 
3. PETRA KOVAČIĆ, dipl.iur. iz Čakovca, Jakova Gotovca 1A, za članicu. 
4. NINO MARĐETKO, spec.publ.admin. iz Draškovca, Matije Gupca 8, za člana. 
5. ŽELJKA PERHOĆ, dr.med. iz Čakovca, Travnik 19, za članicu. 
 
 
- koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji: 
 

 6. KSENIJA STRELEC iz Črečana 17, za članicu. 
 

 
- predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz 

promicanje  ravnopravnosti spolova: 
 

7. MARTINA ŠEBREK, dipl.soc.radnica iz Čakovca, Miroslava Krleže 49, za članicu. 
 
 

- predstavnica medija: 
 

8. ALEKSANDRA LIČANIN, magl.eoc. iz Čakovca, Janka Slogara 4, za članicu. 
 
 

- predstavnica tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u 
obitelji: 

 
9. ŽELJKA MIHOKOVIĆ iz  Donjeg Kraljevca, Murska 32, za članicu.  

 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 

KLASA: 004-01/15-04/8                                                                              PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-15-15 
Čakovec, __________ 2015.                                                                 Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice/ka i članica/ova 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije 
 
 

Skupština Međimurske županije na 14. sjednici, održanoj 31. ožujka 2011. godine donijela je 
Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, te izmjene i dopune 
Odluke na 27. sjednici, održanoj 21.03.2013. godine. 
 Prema članku 2. Odluke, Povjerenstvo ima predsjednika i osam članova. Predsjednika i 
članove Povjerenstva imenuje Županijska skupština. Mandat predsjedniku i članovima Povjerenstva 
traje četiri godine. 
 
 Sukladno članku 3. Odluke, u Povjerenstvo se imenuje: 

- 5 članova iz redova vijećnika Županijske skupštine, 
- 1 koordinator za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji i 
- 1 predstavnik nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz 

promicanje ravnopravnosti spolova, 
- 1 predstavnik medija, 
- 1 predstavnik tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u 

obitelji. 
 

Predsjednik povjerenstva imenuje se iz redova vijećnika Županijske skupštine. 
 
 

 U okviru svog djelokruga Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove i zadaće (članak 4. Odluke): 
- surađuje s gradskim i općinskim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova,  
- poduzima aktivnosti vezane uz unapređivanje društvenog položaja žena, te provodi 

kampanje sa ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog 
položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, upravna vijeća i dr.,  

- prati razinu ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu s posebnim osvrtom na 
preventivnu zaštitu zdravlja žena, 

- prati podatke koji se odnose na nasilje u obitelji i s njom u svezi povezuje se s 
odgovarajućim ustanovama,  

- potiče izradu i analizu relevantnih statističkih podataka kojima se omogućuje praćenje 
ostvarivanja ravnopravnosti spolova u Međimurskoj županiji, 

- izrađuje program rada i izvješće o svom radu i dostavlja ih na razmatranje Županijskoj 
skupštini, 

- surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i pravobraniteljicom 
za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, 

- obavlja i druge poslove u cilju promicanja ravnopravnosti spolova sukladno zakonskim 
propisima. 
 
 Prijedlozi kandidata za imenovanje zatraženi su od političkih stranaka i klubova vijećnika u 
Skupštini  Međimurske županije, te Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji. Jednako tako,  
nevladinim udrugama i nezavisnim stručnjacima čija je djelatnost vezana uz promicanje 
ravnopravnosti spolova upućen je poziv za predlaganje kandidata. Rok za podnošenje prijedloga bio 
je 7. svibnja 2015. godine.  
 
 Tako se u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije predlažu: 
 

- iz redova vijećnika Skupštine Međimurske županije: 
 1. MARIJA FRANČIĆ iz Svete Marije, Glavna 17 –  predlagatelj: Županijski odbor HSS-a 
Međimurske županije  
 

2. JOSIPA CAROVIĆ, dipl.oec. iz Totovca, Ulica dr. Vladimira Bakarića 15 – dužnost 
predsjednice Povjerenstva obnašala je u proteklom mandatu – predlagatelj: Županijska organizacija 
SDP-a Međimurske županije.  

 
 3. PETRA KOVAČIĆ, dipl.iur. iz Čakovca, Jakova Gotovca 1A, dosadašnja članica 
Povjerenstva – predlagatelj: Hrvatski laburisti – Stranka rada, Podružnica Međimurske županije. 



 
 4. ŽELJKA PERHOĆ, dr.med. iz Čakovca, Travnik 19, dosadašnja članica Povjerenstva - 
predlagatelj: Hrvatski laburisti – Stranka rada, Podružnica Međimurske županije. 
 

5. NINO MARĐETKO, spec.publ.admin. iz Draškovca, Matije Gupca 8 - predlagatelj: 
Županijski HDZ-a Međimurske županije. 

 
6. DAMIR KOVAČIĆ, dipl.inf. iz Železne Gore 90 - predlagatelj: Županijska organizacija HNS-

a Međimurske županije. 
 
 

  - koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji: 
7. KSENIJA STRELEC iz Črečana 71, viša upravna referentica za rad i socijalnu skrb u Odjelu 

za obrazovane, šport, rad i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti - predlagatelj: voditelj Služe 
za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji.   
 
 

- predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz 
promicanje ravnopravnosti spolova:  
 8. JELENA HALUGA NOVAK, dipl.iur., djelatnica Centra za socijalnu skrb – predlagatelj: 
Centar za socijalnu skrb Čakovec. 
 
 9. RENATA SEVER, dipl. soc. radnica iz Kućan Marof, Varaždinska 7, djelatnica Centra za 
socijalnu skrb i dugogodišnja aktivistica i vrsna stručnjakinja u borbi protiv nasilja nad ženama te zaštiti 
ljudskih prava - predlagatelj: Društvo socijalnih radnika Međimurja. 
 
 10. LIDIJA VINKOVIĆ, dipl. soc.radnica iz Strahoninca, Poljska 8, voditeljica Obiteljskog 
centra CZSS-a Čakovec – predlagatelj: Udruga Zora. 
 
 11. MARTINA ŠEBREK, dipl.soc.radnica iz Čakovca, Miroslava Krleže 49, ravnateljica Doma 
za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ – predlagatelj: Udruga Zora. 
 
 12. MARINA KOLAR, bacc. predškolskog odgoja iz Novog sela Rok, Maršala Tita 183, izvršna 
direktorica Udruge Zora, svojim radom i iskustvom pridonosi razvijanju nenasilja, tolerancije te 
ravnopravnosti u svim segmentima života - predlagatelj: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“. 
 
  
 - predstavnica medija: 
 13. ALEKSANDRA LIČANIN, mag.oec. iz Čakovca, Janka Slogara 4, novinarka i kolumnistica 
tjednika „Međimurje“ – predlagatelj: List Međimurje. 
 
  

- predstavnica svih tijela nadležnih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u 
obitelji  
 14. ŽELJKA MIHOKOVIĆ iz Donjeg Kraljevca, Murska 32, službenica za maloljetničku 
delikvenciju – predlagatelj Policijska uprava međimurska, Služba kriminalističke policije. 
 
 15. PETRA BUJAN iz Strahoninca, Kalnička 14, zamjenica općinske državne odvjetnice – 
predlagatelj: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu. 
 
 
 
 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 13. sjednici, održanoj 19. 
lipnja 2015. godine, razmatrao je prijedloge kandidata za imenovanje predsjednice/ka i članova 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. 
 
 Nakon rasprave, Odbor je pojedinačno utvrdio kandidata za predsjednicu/ka Povjerenstva i 
kandidate iz redova vijećnika, zatim prijedlog kandidatkinje iz redova nevladinih udruga i nezavisnih 



stručnjaka te prijedlog kandidatkinje iz redova tijela nadležnih za postupanje po Protokolu u slučaju 
nasilja u obitelji, odnosno tamo gdje je bilo više prijedloga. 
 
 Tako je jednoglasno utvrđeno da se za predsjednicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
predloži Josipa Carović, dipl.oec. vijećnica Županijske skupštine. Također iz redova vijećnika 
jednoglasno su predloženi Marija Frančić, dipl.uč.,Petra Kovačić, dipl.iur., Nino Marđetko, 
spec.publ.adminin. i Željka Perhoć, dr.med. Županijska organizacija HNS-a u međuvremenu je 
povukla svoj prijedlog da se u Povjerenstvo imenuje Damir Kovačić. 
 Nadalje, jednoglasno je utvrđeno da se u ime predstavnika nevladinih udruga i nezavisnih 
stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova predloži Martina Šebrek, 
dipl.soc. radnica, ravnateljica Sigurne kuće. 
 Također jednoglasno je utvrđeno da se ispred tijela nadležnih za postupanje po Protokolu u 
slučaju nasilja u obitelji imenuje Željka Mihoković, službenica za maloljetničku delikvenciju pri 
Policijskoj upravi međimurskoj u Čakovcu. 
 
  
 

Na osnovi rezultata glasovanja i dostavljenih prijedloga, Odbor je jednoglasno (5 „za“) utvrdio 
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te 
predlaže Skupštini Međimurske županije da donese Rješenje kao u izreci. 
 
 
Čakovec, lipanj 2015. 
 
                                                                                             ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                         SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
                                                                                                            PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                      Mr.sc. Renato Slaviček 
 
 
 


