
POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 
 
 

 Članice i član Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije imenovani su 2. srpnja 2015. godine Rješenjem o imenovanju 
predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. 
Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnica i predstavnika političkih stranaka koje 
participiraju u Skupštini Međimurske županije, koordinatorice za ravnopravnost 
spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, predstavnice nevladinih 
udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti 
spolova, predstavnicu medija i predstavnicu tijela nadležnog za postupanje po 
Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. 
 
 Županijsko povjerenstvo surađuje s Koordinacijom za ljudska prava 
Međimurske županije, s gradskim povjerenstvima gradova Čakovec, Mursko 
Središće i Prelog te s općinskim povjerenstvima/odborom općina Nedelišće, Sveti 
Martin na Muri, Belica i Dekanovec, s Društvom socijalnih radnika Međimurja, 
Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Uredom za 
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i županijskim povjerenstvima za 
ravnopravnost spolova na području Republike Hrvatske. Također, Povjerenstvo 
surađuje i s tijelima i čimbenicima koji programski djeluju s ciljem zaštite žrtava 
nasilja i afirmacije njihovih prava: Policijska uprava međimurska, Općinski sud u 
Čakovcu, Prekršajni sud u Čakovcu, Centar za socijalnu skrb Čakovec, zdravstvene 
ustanove i odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije, Zavod za 
zapošljavanje – Područna služba Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“, udruga CESI, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Čakovec, 
Hrvatska obrtnička komora – Županijska komora Čakovec i dr.  
 

Tijekom 2015. godine održane su tri sjednice Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova. Na sjednicama nije toliko stavljen naglasak na pojedinačne slučajeve nasilja 
u obitelji, nego je rad Županijskog povjerenstva prvenstveno bio usmjeren na 
realizaciju pojedinih točaka Programa rada Povjerenstva za 2015. godinu 
(organizaciju tribina i sastanaka s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem 
obiteljskog nasilja, promociju ravnopravnosti spolova i uključivanje žena u politički 
život, te na provedbu drugih zadataka određenih Programom rada). 

 
8. mart – Međunarodni dan žena, obilježio se humanitarnom akcijom pod 

nazivom „ŽENA ZA ŽENU“ kojom su se u suradnji s frizerskim i kozmetičkim 
salonima prikupljala novčana sredstva za rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuća“. U akciju se uključilo 26 salona i prikupljeno je oko 6.000,00 kuna. 
Akcija se provodila u razdoblju od 14. veljače 2015. godine (Valentinovo) do 08. 
marta 2015. godine (Dan žena). 
  

Dana 23. svibnja 2015. godine Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije je u suradnji s Međimurskom županijom i Obrtničkom komorom 
Međimurske županije, a povodom Međunarodnog dana poduzetnica i 1. maja, 



 

organiziralo Sajam poduzetnica „Žena sam. Poduzetnica sam.“ i tribinu pod nazivom 
„Perspektiva i izazovi ženskog poduzetništva“, kroz koje se željela dati podrška 
ženama poduzetnicama koje su se hrabro odlučile na pokretanje vlastitog posla i 
kroz predstavljanje poslovne politike, politike zapošljavanja i primjere dobre prakse 
upoznati zainteresirane s mjerama i mogućnostima usmjerenima na razvoj ženskog 
poduzetništva. Tribini i sajmu su nazočili predstavnici Ministarstva poduzetništva i 
obrta, Međimurske županije, Zavoda za zapošljavanje i dr. i uspješne poduzetnice s 
područja Međimurske županije. 

 
Upućena je preporuka političkim strankama da sukladno svojoj primarnoj 

funkciji - zastupanja građana i građanki u zagovaranju koncepcije općeg dobra - 
stranački i institucionalno djeluju u smjeru jačeg uključivanja žena u političke procese. 
Povjerenstvo je nakon analize svih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u III. 
izbornoj jedinici konstatiralo da je većina lista udovoljila zakonskoj obvezi o 40%-tnoj 
zastupljenosti žena, dok se to na tri od 16 lista nije poštivalo. 

 
Povjerenstvo je putem medija objavilo svoje priopćenje na Odluku Ustavnog 

suda Republike Hrvatske od 24. rujna 2015. godine – broj: U-I-1397/2015 (vezano uz 
obvezu političkih stanaka da poštuju rodnu ravnopravnost na izbornim listama) u 
kome izražava žaljenje zbog takve odluke Ustavnog suda i smatra da je njome 
poslana pogrešna poruka, budući da onemogućava potpunu ravnopravnost 
muškaraca i žena u političkom djelovanju, čime se ne stvaraju uvjeti za napredak 
našeg društva u smislu značajnijeg političkog angažmana žena. 
 

U sklopu obilježavanja Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja 
nad ženama (22. rujna i 25. studenog) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je u 
dogovoru s lokalnim radio-postajama i internetskim portalima objavljivalo prigodne 
poruke (đinglove) kojima se željelo ukazati na problem nasilja nad ženama i 
senzibilizirati javnost za taj problem, te pokušati pomoći ženama koje su žrtve nasilja 
(npr. objavljujući imena institucija i brojeve telefona gdje se žrtve mogu javiti).  
 
 Županijsko i gradska povjerenstva za ravnopravnost spolova, Dom za žrtve 
obiteljskog nasilja i udruga ZORA su Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
obilježili dijeljenjem promidžbenog materijala na Sajmu sigurnosti i prevencije 2015. 
dana 22. rujna 2015. godine te na štandovima u Čakovcu i Murskom Središću u 
subotu 26. rujna 2015. godine od 9,00 do 11,30 sati. 

 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je s gradskim 

povjerenstvima gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog te s općinskim 
povjerenstvima općina Nedelišće, Sveti Martin na Muri, Belica i Dekanovec i ostalim 
dionicima akcije obilježilo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. 
studeni) na način da je u subotu 28. 11. 2015. godine u Čakovcu, Murskom Središću, 
Prelogu, Nedelišću, Svetom Martinu na Muri, Belici i Dekanovcu bio postavljen štand 
i prolaznicima se dijelio prigodni letak izrađen povodom Međunarodnog dana borbe 
protiv nasilja nad ženama s ciljem ukazivanja na problem obiteljskog nasilja, tj. nasilja 
nad ženama. Kao druga aktivnost vezana uz obilježavanje Međunarodnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama bila je organizacija tribine na temu NASILJA istog 
dana. Tribini su uz predstavnike nadležnih institucija koje moraju reagirati po 
Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji nazočile i Nansi Tireli, predsjednica 
Saborskog odbora za ravnopravnost spolova u dosadašnjem sazivu i mr. sc. Iva 
Prpić, pomoćnica ministrice pri Ministarstvu socijalne politike i mladih Republike 
Hrvatske. Osim izrade prigodnog letka, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije izradilo je prigodan (kratki) film na temu obiteljskog nasilja, tj. 



 

nasilja nad ženama Odbijam biti statistika u trajanju oko dvije minute. Isti je objavljen 
na lokalnim televizijskim postajama, internetskim portalima i na platnu Centra za 
kulturu Čakovec u četvrtak 26. studenog 2015. godine u sklopu tribine „Čakovec 
četvrtkom“. 

 
U suorganizaciji s Društvom socijalnih radnika Međimurja, Centra za socijalnu 

skrb Čakovec – Podružnice Obiteljski centar i Koordinacije za ljudska prava 
Međimurske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije 
organiziralo je dana 10. prosinca 2015. godine, u sklopu obilježavanja Svjetskog 
dana ljudskih prava, tribinu Zaštita žrtava kaznenih djela. Na tribini su izlagale, uz 
predstavnice Centra za socijalnu skrb Čakovec i Obiteljskog centra, i predstavnice 
Ureda za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa Republike 
Hrvatske (Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i 
svjedocima) i Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u 
Zagrebu (Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela). 
 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je ponovno 
iniciralo osnivanje povjerenstava za ravnopravnost spolova u općinama koje još iste 
nisu osnovale. 
  
 Rodno osviještena politika postala je i djelovanjem ovog Povjerenstva 
sastavnim dijelom svakodnevice Međimurske županije u gotovo svim segmentima. 
Rad na stalnoj senzibilizaciji stanovništva implementiran je u svaku akciju i nastojanje 
članica Povjerenstva. Međutim, taj proces svakako nije završen te će se u daljnjem 
radu provlačiti kroz sve aktivnosti koje slijede.  

  
Za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije je u 

Proračunu Međimurske županije za 2015. godinu bilo osigurano i potrošeno 5.000,00 
kuna.  
  
 Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, Izvješće o radu za 2015. godinu Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije će dostaviti Skupštini Međimurske 
županije na prihvaćanje. 
 
 

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
KLASA: 004-01/16-04/2                  PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2109/1-06-1/04-16-03           Josipa Carović, dipl. oec. 
Čakovec, 21. 01. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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) i članka 61. 
Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 
__.sjednici održanoj ___________ 2016. godine donijela 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost  

spolova Međimurske županije za 2015. godinu 
 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije za 2015. godinu. 
 
 

2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
KLASA: 004-01/16-04/4               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-16-02       Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, __________ 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


