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Izvješće  

o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu 

 

 Sredstva u iznosu od 300.000 kuna bila su predviđena za 51 program. Međutim, budući da je 
udruga "Kulturno-umjetničko društvo Mura Novakovec" odustala od izvršenja programa "Festival 
proljeću u Barceloni Španjolska. Kupnja narodne nošnje", ugovore je o financijskoj potpori za 
realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. potpisalo ukupno 50 
korisnika. Prema članku IV. Ugovora, korisnici su obvezni Upravnom odjelu dostaviti izvješće o 
izvršenju programa najkasnije do 31. siječnja 2020. te je 48 potpisnika Ugovora to i učinilo. Korisnik 
koji nije dostavio izvješće o realizaciji prijavljenih programa i opravdao dodijeljena sredstva od 5.000 
kuna je Udruga Roma "Za bolje sutra" Kotoriba za program "Spomenik stradalim Romima i 
promicanje prava romskih nacionalnih manjina". 

 Najveći se dio odobrenih programa odnosi na projekte usmjerene na čuvanje nacionalne 
baštine i folklornoga nasljeđa i usmjeren je na poticanje amaterskoga bavljenja tim djelatnostima. 
Kulturno-umjetničko društvo "Mihovljan" obilježilo je 20, Kulturno-umjetničko društvo Donji 
Vidovec 30, a KUU "Veseli Međimurci" Čakovec 70 godina postojanja. Izvješću KUD-a Mihovljan 
priloženi su, kao dokazi plaćanja, računi za reprezentaciju i nabavu promotivnih materijala. Kulturno-
umjetničko društvo Donji Vidovec svoju je 30. obljetnicu osnivanja obilježilo nizom manifestacija 
pod zajedničkim nazivom "Čuvari narodnog blaga" i sredstva utrošilo na reprezentaciju i izradu DVD-
a, a Kulturno-umjetnička udruga "Veseli Međimurci" Čakovec sredstvima dobivenim Programom 
podmirila je troškove izrade plakata, snimanja dokumentarnog filma te izrade i umnožavanja DVD-a. 
Kulturno-umjetničko društvo "Mura" Mursko Središće sredstva u iznosu od 5.000 kuna za program 
"Murski folklorni i tamburaški susreti" opravdalo je računima za troškove domjenka. Kulturno 
umjetničko društvo "Seljačka sloga" Donja Dubrava organiziralo je memorijal "Deca, moja deca", a 
dobivena su sredstva utrošena na najam prostora. Kulturno umjetnička udruga "Društvo žena Gornji 
Kraljevec" za manifestaciju "Mamičina škrija" podmirila je trošak najma šatora i aranžiranja 
pozornice, kao i tisak plakata i brošura. Međimurska popevka bila je ključan motiv dvaju predloženih 
programa: Henrik Šimunković prijavio je program "Promocija međimurske popevke", a KUD 
"Katruže" Ivanovec program "Očuvanje i promicanje Međimurske popijevke diljem Ljepe naše i u 
Inozemstvu". Henrik Šimunković održao je više nastupa za Međimursku županiju te dostavio opisno 
izvješće, a Kulturno umjetničko društvo "Katruže" Ivanovec dostavilo račune kojima je plaćeno 
umnožavanje DVD-a, najam prostora za snimanje spotova te fotografije. 

 Kulturno-umjetničkim udrugama i društvima odobreni su i projekti koji su se odnosili na 
nabavu instrumenata i nošnji. Tako je Kulturno-umjetnička udruga Seljačka sloga Nedelišće prijavila 
program "Nabava međimurskih nošnji i cipela", KUU "Florijan Andrašec" Dekanovec program 
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"Nabava zavičajnih nošnji", a KUD Belica program "Nabava tamburaškog basa". Izvješća su 
potkrijepili računima za nabavu materijala, kupnju cipela, ugovorom o autorskom honoraru za šivanje 
nošnji te ugovorom o kupoprodaji.  

 Kao dokaz provođenja različitih radionica, korisnici su najčešće prilagali ugovor o djelu 
odnosno autorskom honoraru ‒ Udruga žena Sivica za program "Škola učenja tamburaša, folkloraša i 
pjevača", "Pinklec" - zavičajno društvo Međimuraca za program "Zlatna grana - multimedijska 
radionica o hrvatskome usmenom pjesništvu (2019), "Makamus" Malo kazalište Mursko Središće za 
program "Realizacija organizacija edukativnih radionica za glumački ansambl Makamusa", dok je 
Udruga slobodnih umjetnika "Mura" Podturen kao dokaze o realizaciji likovno-umjetničke radionice 
uz rijeku Muru priložila račune za nabavu materijala.  Izvješće za program "MINGI (Međimurski 
inkubator govorne izvrsnosti)" korisnika IN-DEA SOLUTION j.d.o.o. za usluge sastoji se od brojnih 
dokaza plaćanja ‒ pobrojani su troškovi prijevoza, promotivnih materijala, kotizacija, ugovori za 
izvedbu te troškovi računovodstva.  

 Nekoliko je korisnika prijavilo projekte izdavačke djelatnosti ‒ Ladislav Radek izdao je knjigu 
"Zamagljeno svitanje", Ignac Šardi "Mamičin hroum", a Općina Kotoriba "Kolokacije iz govora 
Kotoribe 'Mudroljije z kotoripskoga zdenca'". Učiteljski fakultet u Čakovcu i KUU "Zasadbreg" su, u 
sklopu obilježavanja za njih značajnih datuma, izdali monografije;  Književni krug Prelog je, između 
ostalih aktivnosti obuhvaćenih programom "Priločki velikani", izdao i knjigu članice Ivanke Novak i 
jedan primjerak priložio u svom izvješću. Kazališna scena Kalmana Mesarića također je, uz 
održavanje predstava i radionica tiskala knjigu, dok je Udruga "Domaja" Varaždin izdala glazbeni 
album "Tragi spomena". Svi su oni troškove prijavljenih projekata opravdali dostavljenim računima, 
dok su Ladislav Radek i Ignac Šardi poveći broj primjeraka svojih knjiga dostavili Upravnom odjelu 
te su te knjige već poklonjene školskim knjižnicama. Ignac Šardi izvješćem se obvezao da će 
knjižnicama donirati i po jedan primjerak svoje nove knjige koja je trenutno u tisku. 

 Brojni prijavljeni programi odnosili su se na razne glazbene i ine manifestacije, bilo da se 
radilo o njihovoj organizaciji ili o sudjelovanju na njima. Udruga mladih "3 FF" organizirala je 3FF 
festival alternative. Dobivena sredstva utrošili su na reprezentaciju, tisak plakata, naknade za 
oglašavanje i fotografije. Pjevački zbor "Josip Vrhovski" Nedelišće bio je organizator 16. glazbenih 
svečanosti Josip Vrhovski, a sredstva su utrošili na reprezentaciju, razglas i uređenje pozornice. 
Limena glazba općine Podturen priredila je koncert u čast Oliveru Dragojeviću, a doznačena su 
sredstva utrošili na plaćanje glazbenog aranžmana. Udruga "Mješoviti pjevački zbor dr. Vinko 
Žganec" Vratišinec sredstva za organizaciju božićnog koncerta opravdala je nalozima za plaćanje 
autorskog honorara, a preostali neiskorišteni dio utrošila je na (u trenutku dostave izvješća tek 
nadolazeći) domjenak povodom 3. Vincekove zipke. Europski kulturni krug - EKULT sredstvima 
dobivenima od Međimurske županije za trodnevnu manifestaciju "XVI. Theaterspiele" pokrio je dio 
troškova najma HNK-a u Varaždinu te je uz izvješće i dokaze plaćanja Upravnom odjeu dostavio i 
knjižicu XVI. Theaterspiele. Turistička zajednica Grada Preloga opravdala je sredstva dobivena za 
organizaciju manifestacije "Opera pod zvijezdama" raznim računima: najam šatora i rasvjete, 
dekoracija prostora, grafička priprema i tisak plakata... , jednako kao i Muzej Croata insulanus Grada 
Preloga za Noć muzeja 2019. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju "Kalinka" Čakovec za 
Dan ruske kulture priložila je, između ostalog, račun za najam dvorane. Kulturno umjetničko društvo 
"Fijolica" Orehovica sredstvima dobivenima od Međimurske županije podmirilo je troškove razglasa, 
vođenja programa i izvođača za, sada već tradicionalnu, 6. "Orehijadu". Ženska vokalna skupina 
"Pučpuljike" Čakovec gostovala je na raznim susretima pjevačkih vokalnih skupina, Limena glazba 
Dekanovec na regionalnim i državnim manifestacijama, ŽVS "Stridonne" Štrigova na festivalu klapa 
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"Omiš 2019.", Udruga žena za očuvanje tradicije i kulturne baštine Zlatne ruke Čakovec na raznim 
manifestacijama, Kulturno umjetničko društvo Općine Selnica gostovalo je, povodom 40. godišnjice 
Matice Slovačke, u Iloku, a KUU "Zvon" Župne zajednice Mala Subotica na festivalima u Makedoniji 
te su svi oni, kao dokaz tome, priložili račune za prijevoz i/ili za troškove smještaja.  

 Udruga mažoretkinja Murskog Središća bila je domaćin državnog prvenstva u mažoret plesu, 
čemu je nazočio i župan Međimurske županije. Dobivenim je sredstvima udruga podmirila službeno 
snimanje prvenstva i troškove voditelja programa. Udruga mažoretkinja Nedelišća gostovala je na 
državnoj smotri u Novalji i doznačenim sredstvima podmirila dio troškova smještaja. Studio Vivona 
Čakovec bio je organizator 7. revije plesa u Čakovcu te platio najam prostora ‒ Centra za kulturu 
Čakovec.  

 Općina Štrigova organizirala je već tradicionalnu umjetničku koloniju, a udruga Likovno 
udruženje Čakovec likovnu koloniju "Z-24, Zrinski 24". Općina je dobivenim sredstvima podmirila 
troškove izrade plakata i brošura, a Upravnom je odjelu dostavila i knjižicu 9. umjetnička kolonija 
Štrigova 2019., dok je udruga Likovno udruženje priložila plaćene račune za materijal i reprezentaciju. 
Fotoklub Čakovec dostavio je izvještaj za svoj petodnevni program "Ljetni fotografski kamp"; 
sredstva su utrošena na fotografsku opremu, naknade voditeljima te materijal. Damir Novak, kao član 
Hrvatskog društva karikaturista, dostavio je izvješće za program "4. Međunarodna izložba karikatura - 
Čakovec 2019." na kojem je društvo, kao i on, sudjelovalo. Opravdani su troškovi izrade kataloga, 
diploma, karikatura, putni troškovi, troškovi reprezentacije. 

 Pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski u više je navrata izveo predstavu "Čuvajmo šume ‒ 
Adam", što je i naziv programa za koji su mu sredstva dodijeljena. Sredstvima Međimurske županije 
plaćen je dio troškova nabave rasvjete i tehničkih uređaja. 

 Big Band Čakovec svoj projekt "Stari međimurski napjevi u jazz obradi ‒ snimanje nosača 
zvuka" nije realizirao u potpunosti, no u opisnom izvješću koji je dostavio navodi se da su sva 
financijska sredstva utrošena na rad voditelja i njegov angažman na projektu. 

 Zinka Čižmešija je za program "Teta Liza izbliza", kao opravdanje svog rada, poslala nekoliko 
priča o Elizabeti Toplek, koje čine temelj projekta na kojem autorica nastavlja raditi i dalje. 
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Obrazloženje izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi 
Međimurske županije za 2019. godinu 

 
 

 Na svojoj je 13. sjednici, održanoj 4. srpnja 2019., Skupština Međimurske županije 

donijela Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu. Na osnovi 

točke III. tog programa, Upravni je odjel za obrazovanje i kulturu dužan izraditi i Skupštini 

dostaviti izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. 

godinu. 

 

 Sredstva u iznosu od 300.000 kuna bila su predviđena i isplaćena za 51 program, a 

ugovore je potpisalo 50 korisnika budući da je Kulturno-umjetničko društvo „Mura“ Novakovec 

odustalo od izvršenja programa. Prema članku IV. Ugovora, korisnici su obvezni Upravnom 

odjelu dostaviti izvješće o izvršenju programa najkasnije do 31. siječnja 2020. te je 48 potpisnika 

Ugovora to i učinilo. Korisnik koji nije dostavio izvješće o realizaciji prijavljenih programa i 

opravdao dodijeljena sredstva od 5.000 kuna je Udruga Roma "Za bolje sutra" Kotoriba za 

program "Spomenik stradalim Romima i promicanje prava romskih nacionalnih manjina". 

Izvješće ove udruge nismo mogli dobiti niti nakon višekratnih poziva i upozorenja, tako da 

nemamo ni podataka ni dokumenata na osnovi kojih bismo mogli utvrditi kako je taj proračunski 

novac potrošen. Sukladno odredbama ugovora, ta bi udruga novac morala vratiti u proračun 

Međimurske županije. 
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