REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport
Tehničku kulturu, mlade i udruge
KLASA:612-01/09-01/21
URBROJ:2140/01-11-09-4
Krapina, 21. prosinac 2009.
Ured župana
-ovdjePredmet: JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije,
obrazloženje;
Zakonom o kulturnim vijećima («Narodne novine» broj 48/04.) -dalje u tekstu; Zakon -,
Županijska
skupština Krapinsko – zagorske županije donijela je 2004. godine Odluku o kulturnom vijeću Krapinsko –
zagorske županije (Sl gl. br 16/04). Sukladno toj Odluci, u siječnju 2005. godine upućen je javni poziv svim
institucijama i udrugama iz područja kulture i umjetnosti da u zadanom roku dostave obrazložene prijedloge
za članove KV. Kako u prvom krugu nije bilo dovoljno prijava, Poziv je produžen. Zaprimljeno je oko
tridesetak prijava za istaknute pojedince u određenim kulturnim područjima. Prijave su obrađene i upućene
Županijskom Poglavarstvu na donošenje konačne Odluke o imenovanju članova KV-a. To je učinjeno na 5.
sjednici Poglavarstva početkom listopada 2005. i u prvo KV KZŽ-a imenovani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

glazba i glazbeno scenske djelatnosti;
dramske umjetnosti;
film i kinematografija;
knjiga i nakladništvo;
likovne umjetnosti;
nove medijske kulture i kul. stva. mladih
među. kult. suradnja i europske integracije

Anita Habjanec
Ljubica Anđelković
Nenad Borovčak
Božidar Brezinščak Bagola
Maja Nikin Šimić
Jasminka Končić
Vlasta Krklec

Tijekom 4 godine KV je održalo 14 sjednica na kojima je raspravljalo o kulturnoj politici, mjerama za njezinu
realizaciju, savjetovalo je Županijske službe u predmetnom području i nadasve, razmatralo godišnje prijave
pristigle po javnom pozivu za izdavaštvo i manifestacije u kulturi koje organiziraju ustanove i institucije.
Pored toga, članovi KV su izradili i Nacrt za strategiju razvoja kulturne politike KZŽ koja je objavljena kao
zasebni dokument (brošura) 2008.
U listopadu 2009. godine članovima prvog KV je istekao mandat i poduzete su aktivnosti za imenovanje novih
članova u to tijelo. Ponajprije je obzirom na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
trebalo uskladiti odredbe u Odluci o KV KZŽ koje se tiču izvršnog tijela Županije (ukinuto je poglavarstvo
Županije, i njegovu ulogu kao nositelja izvršne vlasti preuzeo je Župan), kao i promjene u ustroju UO KZŽ-a.
To je učinjeno na 4-toj sjednici Županijske skupštine KZŽ 17.12.09. i time su stvorene pretpostavke za
pokretanje aktivnosti za imenovanje novog saziva KV-a KZŽ.
Sukladno rečenom, predlaže se Županu da uputi Javni poziv svim institucijama, ustanovama i udrugama iz
područja kulturnih djelatnosti da dostave obrazložene prijedloge osoba, mogućih budućih članova KV KZŽ-a,
a koji su tijekom svojeg rada postigli određene rezultate i uspjehe u sferi kulturne djelatnosti za koju se
predlažu.
Sam poziv bi se objavio u na županijskim web stranicama, na oglasnoj ploči Županije, u svim lokalnim
medijima i u jednom tjednom glasilu. Rok za dostavu prijedloga bio bi do 15. veljače 2010.

PROČELNIK
Ivan Lamot, prof.

Prilog: javni poziv kao u tekstu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA:612-01/09-01/21
URBROJ:2140/01-09-09-5
Krapina, 28. prosinac 2009.
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04.), članka 3.
Odluke o kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ broj 16/04. i ____) i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 4/02, 5/06., 11/06-pročišćeni tekst i 14/09.) župan
Krapinsko – zagorske županije objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije
Pozivaju se institucije, ustanove i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i
obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća, koje se sukladno članku 1. Odluke
osniva pri Krapinsko – zagorskoj županiji, i koje sukladno članku 2. Odluke Vijeće ima sedam
članova i to za sljedeća područja kulturnog stvaralaštva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Glazba i glazbeno – scenska umjetnost
Dramska umjetnost
Film i kinematografija
Knjiga i nakladništvo
Likovna umjetnost
Nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo mladih
Međunarodna kulturna suradnja i europske integracije.

Sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i sukladno Odluci o kulturnom vijeću
Krapinsko – zagorske županije, za članove vijeća mogu biti kandidirani i imenovani kulturni
djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji su svojim dosadašnjim stručnim i
umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće
osnovano.
Član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju
pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.
Prijedlozi s obrazloženjem i naznakom za koje područje se
zaključno do 15. veljače 2010. i šalju na adresu:

kandidat predlaže, podnose se

Krapinsko – zagorska županija,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, mlade i udruge,
49 000 Krapina, Magistratska ulica 1.
ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić
Dostaviti:
1. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,
2. Za zbirku isprava, Tajništvo županije,
3. Pismohrana, ovdje.

