Temeljem članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske
županije" broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13 i 6/14), članka 62. 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

ODLUKU
o određivanju Dana međimurskih branitelja

Članak 1.
Skupština Međimurske županije određuje 17. rujna Danom međimurskih branitelja,
danom spomena za sve branitelje koji su zaslužni za oslobođenje Međimurja.
Članak 2.
Dan međimurskih branitelja svake se godine prigodno obilježava, uz organiziranje
mimohoda pripadnika ratnih postrojbi Hrvatske vojske, postrojbi policije i udruga proizašlih iz
domovinskog rata s područja Međimurske županije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije.“

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-05/16-02/5
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, __________2016.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedlog odluke o određivanju Dana međimurskih branitelja
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica
Međimurske županije dala je inicijativu o određivnju 17. rujna Danom međimurskih branitelja,
kao spomen na sve branitelje koji su zaslužni za oslobođenje Međimurja i koji su sudjelovali
u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
Udruga predlaže da se spomenuti dan obilježi mimohodom pripadnika ratnih postrojbi
Hrvatske vojske, postrojbi policije ali i pripadnika udruga proizašlih iz domovinskog rata s
područja Međimurske županije.
Međimurska županija svake godine 17. rujna obilježava kao datum kojim je označen
pad svih vojnih objekata i kao dan kada je mirno predana vojarna u Čakovcu, kao prva u
Hrvatskoj, čime je Međimurje ujedno postalo prvi kraj oslobođen od neprijateljske vojske.
Ujedno na taj datum odaje se i počast svim braniteljima, njihovim
pojedincima koji su doprinijeli u oslobođenju Međimurja i Republike Hrvatske,
događaja usko povezana.
Kako ne postoji formalno određen datum kojim bi se obilježio dan
branitelja, smatramo da je to dodatni razlog da se na isti dan obilježava Dan
branitelja i oslobođenje Međimurja od JNA postrojbi.
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Obilježavanje Dana međimurskih branitelja organiziralo bi se u suradnji s udrugama
proizašlih iz domovinskog rata sa područja Međimurske županije, zajedničkim programom i
protokolom, uz organizaciju mimohoda.
Sukladno rečenom, predlaže se da se 17. rujna odredi Danom međimurskih
branitelja.

Čakovec, lipanj 106.g.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

