
  

 

PRVA SJEDNICA 2. SAZIVA PARTNERSKOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

-ZAPISNIK- 
 

Datum sastanka: 18. rujna 2014. 

Početak: 10 sati 

Završetak: 11 sati 

Popis prisutnih: 

IME I PREZIME NAZIV INSTITUCIJE 

Ana Marija Sobočanec Duić Međimurjeplet d.o.o. 

Anđelko Nagrajsalović  Općina Sveti Juraj na Bregu 

Branimir Šopar Ferokotao d.o.o. 

Branko Sušec Međimurska županija 

Dijana Krnjak HGK Županijska komora Čakovec 

Dragica Benčik Centar za odgoj i obrazovanje 

Dražen Blažeka Tehnička škola Čakovec 

Đurđica Slamek  Sveta Marija 

Igor Roginek Autonomni centar - ACT 

Ivan Kolarić Tegra d.o.o. 

Ljerka Cividini Županijska uprava za ceste Međimurske županije 

Ljubomir Kolarek   Grad Prelog 

Marijan Martinjaš, Malo selo d.o.o. 

Marina Kodba Hrvatski zavod za zapošljavanje – PU Čakovec 

Marina Kolar Udruga Zora 

Mario Klobučarić Međimurska energetska agencija – MENEA d.o.o. 

Mirjana Pintar Zavod za prostorno uređenje MŽ 

Rudi Grula Turistička zajednica Međimurske županije 

Mihaela Mesarić 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području MŽ - Međimurska priroda 



  

 

Slavko Faltak Obrtnička komora Čakovec 

Snježana Tkalčec Avirović Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. 

Stjepan Kovač  Grad Čakovec 

Vladimir Kalšan Muzej Međimurja 

Vladimir Topolnjak Međimurske vode 

Zvonimir Taradi  Općine Belica 

Zoran Vidović Međimurska županija 

Sandra Polanec Marinović REDEA 

Ana Kralj REDEA 

Jurica Lovrek REDEA 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Uvodno o ulozi i radu Partnerskog vijeća 

2. Biranje predsjednika Partnerskog vijeća Međimurske županije 

3. Prihvaćanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća  

4. Predstavljanje tijeka izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. 

5. Daljnje aktivnosti Partnerskog vijeća 

 

 

UVODNA RIJEČ 

 

Nazočne su na početku sastanka pozdravili zamjenik župana Zoran Vidović u ime Međimurske 

županije koja je imenovala članove Partnerskog vijeća i Sandra Polanec Marinović u ime REDEA-e kao 

regionalnog koordinatora i tajništva Partnerskog vijeća . 

 

Nakon toga riječ je preuzela Ana Kralj, voditeljica Odjela za strateško planiranje koja je članove 

Partnerskog vijeća upoznala s točkama dnevnog reda. 

 

Ad 1. Uvodno o ulozi i radu Partnerskog vijeća 

 

Rad i uloga Partnerskog vijeća za sada je još uvijek regulirana Pravilnikom o obveznom sadržaju, 

metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija. Međutim ubuduće će pravni 



  

 

okvir unutar kojeg će djelovati PV biti određen Uredbom čija je priprema najavljena čl. 26. Nacrta 

prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. 

Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova iz različitih područja djelovanja kako 

bi se zadovoljila ravnoteža između predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora. 

Partnersko vijeće će u svom radu: 

• poticati razvoj Međimurske županije, 

• predlagati razvojne projekte županu Međimurske županije, 

• sudjelovati u izradi i praćenju učinaka strateških dokumenata namijenjenih razvoju 

Međimurske županije, 

• davati smjernice pri izradi županijske razvojne strategije (ŽRS), 

• u svom će se radu voditi vizijom, ciljevima, prioritetima i mjerama postavljenim u strateškim 

dokumentima (ŽRS i drugi). 

 

Ad 2. Biranje predsjednika Partnerskog vijeća Međimurske županije  

 

Dosadašnja predsjednica PVMŽ, Mirjana Pintar osvrnula se na dosadašnje iskustvo predsjedavanja 

vijećem. Izrazila je žaljenje što se nije ostvarilo jače partnerstvo između institucija čiji su predstavnici 

bili članovima Partnerskog vijeća. 

 

Nakon toga krenulo se u izbor novog predsjednika za naredne 4 godine. Nazočni su kandidirali Branka 

Sušeca iz Međimurske županije i Mirjanu Pintar iz Zavoda za prostorno uređenje, dosadašnju 

predsjednicu. Branko Sušec  je odbio kandidaturu, a članovi PV jednoglasno su odabrali Mirjanu 

Pintar za još jedan predsjedavajući mandat. 

 

Ad 3. Predstavljanje tijeka izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. 

 

Ana Kralj obavijestila je članove o procesu izrade nove Razvojne strategije Međimurske županije do 

2020. (ŽRS) te napomenula kako se iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU najavljuje još 

jedno produljenje aktualne ŽRS na 2015. godinu.  28. svibnja održana je 1. radionica u sklopu izrade 

nove ŽRS na kojoj su definirani razvojni problemi po područjima te izrađeni nacrti SWOT analize. 2. 

radionica održat će se 24. rujna 2014., a radne skupine diskutirat će o viziji i strateškim ciljevima te 

prioritetima. Planirana je i 3. radionica za izradu mjera te određivanje pokazatelja učinkovitosti. Nacrt 

nove ŽRS ići će na komentiranje na sjednicu Partnerskog vijeća prije upućivanja Skupštini 

Međimurske županije da prihvaćanje.  

U izradi ovog strateškog dokumenta REDEA-u prati Ekonomski institut u Zagrebu u funkciji ex ante 

evaluatora (prethodnog vrednovanja). 

Partnerskom vijeću predstavljeni su prijedlozi strateških ciljeva i prioriteta koji su tema rasprave 2. 

radionice 24. rujna. Prisutni su komentirali kako bi prioritet 4. unutar strateškog cilja Rast i razvoj 

gospodarstva trebao umjesto, 



  

 

Razvoj i promocija turističke ponude  s ciljem pozicioniranja Međimurja kao ruralne turističke 

destinacije gospodarstva 

glasiti 

Razvoj i promocija turističke ponude  s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije 

gospodarstva. 

Ili umjesto ruralni ubaciti neki drugi pridjev, npr. kontinentalni. Prijedlog je primljen na znanje te će 

biti prenijet voditeljici radne skupine za područje ruralnog razvoja Mihaeli Pancer Zadravec. 

 

Ad 4. Prihvaćanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća 

 

Nije bilo komentara na predloženi Poslovnik o radu partnerskog vijeća te je on jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Ad 5. Daljnje aktivnosti Partnerskog vijeća 

 

Nadolazeće aktivnosti u kojima će Partnersko vijeće imati ulogu su: 

 Potprogram II. Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima 

 Komentari na Nacrt Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. 

 

U Čakovcu 19. rujna 2014. godine 

 

Zapisnik sastavio: Jurica Lovrek 

 

Predsjednica 

Mirjana Pintar 


