
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 i 4/13), Skupština Međimurske županije je na __ sjednici, 
održanoj __.___. 2017. godine, donijela 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju predsjednice i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Međimurske županije 
 

Članak 1. 
U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije, s danom 14.12.2017. 

godine, imenuju se: 
 
- vijećnice Županijske Skupštine: 
 
1. Boška Ban Vlahek iz Čakovca, Miroslava Krleže 21, za predsjednicu. 
2. Marija Frančić iz Svete Marije, Glavna 17, za članicu. 
3. Dijana Novak iz Domašinca, Martina Pušteka 24, za članicu. 
4. Petra Podravec iz Donjeg Vidovca, A. Šenoe 12, za članicu. 
5. Snježana Sabolek iz Dekanovca, Kalnička 36, 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  iz Čakovca, Miroslava Krleže 49, za članicu. 
 
- predstavnica medija: 
 
8. Vlasta Vugrinec  iz Štefanca, Braće Radića 36, za članicu. 
 
- predstavnica tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja 

u obitelji: 
 
9. Gabrijela Bogdan iz Čestijanca 24, za članicu. 
 

Članak 2. 
Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju predsjednice i članova 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, KLASA:004-01/15-04/8, 
URBROJ:2109/1-02-15-15, od 02. srpnja 2015. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 9/15). 

 
Članak 3. 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

  
KLASA: 004-01/17-04/4                                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-17-16  
Čakovec, __.___.2017.                                                                        Mladen Novak, dipl.ing. 



  
O b r a z l o ž e nj e 

uz Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članica  Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije 

                                                                                                    
Skupština Međimurske županije je na svojoj 14. sjednici donijela Odluku o osnivanju 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije broj“ 7/11 i 4/13) u kojoj je u članku 3. određeno da se predsjednik/predsjednica i četiri 
članova/članica Povjerenstva imenuju iz redova vijećnika/vijećnica Skupštine Međimurske 
županije. 

Pošto su u svibnju 2017. godine održani lokalni izbori i dosadašnja predsjednica i članice 
Povjerenstva više nisu vijećnice Županijske skupštine, potrebno ih je, sukladno Odluci o 
osnivanju Povjerenstva, zamijeniti i umjesto njih imenovati novu predsjednicu i članice koje su 
kao vijećnice Županijske skupštine predložene u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije. Članicama Povjerenstva imenovanim ispred Ureda državne uprave u 
Međimurskoj županiji, nevladinih udruga, medija i tijela nadležnih za postupanje po Protokolu o 
postupanju u slučaju nasilja u obitelji mandat traje još 2 (dvije) godine. 

Prijedlog je, umjesto da se mijenjaju samo dosadašnja predsjednica i navedene članice 
Povjerenstva, da se imenuju svi članovi/članice Povjerenstva na novi mandat od 4 (četiri) godine, 
tj. do kraja mandata Županijske skupštine. 

U Povjerenstvo su predloženi:  
- iz redova vijećnika: 

• Boška Ban Vlahek, predlagatelj Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, 
za predsjednicu, 

• Marija Frančić, predlagatelj Hrvatska seljačka stranka – HSS, za članicu, 
• Dijana Novak, predlagatelj Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – 

HNS,  za članicu, 
• Petra Podravec, predlagatelj Hrvatska socijalno - liberalna stranka – HSLS, za 

članicu, 
• Snježana Sabolek, predlagatelj Živi zid, za članicu. 

 
 

- 1 koordinator/koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj 
županiji 

• Ksenija Strelec, predlagatelj Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, za 
članicu. 

 
- 1 predstavnik/predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnosti vezana 
uz promicanje ravnopravnosti spolova 

• Martina Šebrek,ravnateljica Sigurne kuće, predlagatelj Udruga „Zora“, za 
članicu. 

 
- 1 predstavnik/predstavnica medija: 

• Vlasta Vugrinec, predlagatelj Srce TV, za članicu. 
 
- 1 predstavnik svih tijela nadležnih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u 
obitelji (Policija, centri za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, odgojno – obrazovne ustanove i 
pravosudna tijela – sudovi i Državno odvjetništvo): 

• Željka Mihoković, predlagatelj Policijska uprava Međimurska, za članicu, 
• Gabrijela Bogdan, predlagatelj Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, 

za članicu, 
• Andreja Bogdan, predlagatelj Županijska bolnica Čakovec, za članicu, 
• Berta Bacinger Klobučarić, prof.psih., predlagatelj Zavod za javno zdravstvo 

Međimurske županije,za članicu, 
• Lidija Vinković, dipl.soc.radnica, predlagatelj Centar za socijalnu skrb 

Čakovec – obiteljski centar, za članicu. 
             



Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 2. sjednici, održanoj 13.11.2017. godine raspravio 
je o svim pristiglim prijedlozima. S obzirom da su iz tijela nadležnih za postupanje po Protokolu o 
postupanju u slučaju nasilja u obitelji pristigla 5 prijedloga, Odbor je prišao utvrđivanju po 1 
kandidata za navedeno područje djelovanja. 

 
Tako je jednoglasno 4 „za“, Odbor za izbor i imenovanja utvrdio da se iz tijela nadležnih 

za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji predlaže imenovati Gabrijelu 
Bogdan iz Čestijanca 24, prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. 
 
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno 4 „za“ utvrdio Prijedlog rješenja o imenovanju 
predsjednice i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, te predlaže 
Skupštini Međimurske županije na raspravu i donošenje. 
 
 
 
Čakovec, studeni 2017. godine.    
            
                   
                                                                                                       PREDSJEDNICA  
                                                                                           Odbora za izbor i imenovanja  
                                                                                      Bernarda Topolko, univ.spec.oec., v.r. 

 


