
     
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, 
Tehničku kulturu, mlade i udruge 
KLASA: 015-01/09-01/11 
URBROJ: 2140/01-11-09-1 
KRAPINA, 21. prosinca 2009.  
 

                                                                                   
Ž U P A N 

 
PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke  o osnivanju  
                         Županijskog povjerenstva za  ravnopravnost spolova, 
                        - dostavlja se 
 
                   Krapinsko-zagorska županija je u vezi s točkom 10. Programa provedbe nacionalne 
politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine 
(«Narodne novine», br. 112/01), donijela Odluku o osnivanju Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova na 28. sjednici Županijske skupštine održane 14. prosinca 2004. godine 
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/04). 
                  Slijedom toga, Županijsko poglavarstvo je na 73. sjednici održanoj 2. ožujka 2005. 
godine, donijelo Rješenje o imenovanju članova  Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/05). 
                  Temeljem odredbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 
2010. godine („Narodne novine“ broj 11/06), Županijska skupština je na 18. sjednici održanoj 11. 
ožujka 2008. godine, donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/08). Izmjena se 
odnosila na članak 4. Odluke,  kojim se utvrđuje sastav Povjerenstva. 
                  Stupanjem na snagu novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine», br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), 
a sukladno čl. 39., potrebno je u predmetnoj Odluci izmijeniti naziv izvršnog tijela Županije, na 
način da se nadležnosti Županijskog poglavarstva prenose na Župana. 
                  Sukladno mjeri 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 
2010. godine, te članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 82/08), 
utvrđuje se sastav povjerenstva na županijskoj razini, a u koji se imenuju 
koordinator/koordinatorica iz ureda državne uprave, članovi/članice Županijske skupštine, 
predstavnici/predstavnice nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz područja 
djelokruga Povjerenstva. 
                  S obzirom na činjenicu da je koordinatorica imenovana od strane predstojnice Ureda 
državne uprave Krapinsko – zagorske županije, a članovi  Županijske skupštine su izabrani na 
izborima 2009. godine, predstavnike/predstavnice nevladinih udruga i nezavisne 
stručnjake/stručnjakinje, valjalo bi imenovati putem provedenog javnog poziva za predlaganje 
kandidata/kandidatkinja iz udruga, javnih ustanova i drugih institucija vezanih uz područje 
djelokruga Povjerenstva. Stoga predlažemo da se članak 4. predmetne Odluke dopuni u tom 
pravcu. 
                   Slijedom navedenog, predlaže se Županu da priloženi Nacrt razmotri te proslijedi 
Skupštini Krapinsko-zagorske županije radi donošenja. 
 
                   S poštovanjem. 
 
 
             PRIPREMILA:                                                                                    PROČELNIK 
           Stručna savjetnica                                                                              Ivan Lamot, prof. 
Ksenija Čuček, dipl. politologinja 
 



 
 
 
 
             
 
 

  Ž U P A N 
KLASA: 015-01/09-01/11 
URBROJ: 2140/01-09-10-2 
KRAPINA, 17. veljače 2010. 
 
 
                                                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju  
                         Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 
 
                    Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), župan 
Krapinsko-zagorske županije donosi slijedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

 
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi 

Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
 
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano  uz točku  2. ovog  Zaključka  zadužuje  se  Ksenija  

Čuček – zamjenica  pročelnika  Upravnog  odjela  za  prosvjetu,  kulturu,  šport i 
tehničku kulturu, mlade i udruge. 

 
 
 
 
                                                                                                     Ž U P A N 
 
                                                                                     Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Tajništvo Županije, za zbirku isprava, 
3. Arhiva. 
 
 
 
 
 



   
  
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 015-01/09-01/11 
URBROJ: 2140/01-01-10-3 
Krapina, 
 
                   Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09) a u vezi s 
Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. godine («Narodne 
novine» br. 114/06) te članka 28. Zakona o ravnopravnosti spolova («Narodne novine», br. 
82/08), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 
__________ godine, donijela je 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova 
 

Članak 1. 
                  U članku 4. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 16/04 i 4/08), riječi «Županijsko 
poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «Župan». 
                  Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:  
                  «Predstavnici/predstavnice nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz 
područja djelokruga Povjerenstva imenovat će se nakon provedenog javnog poziva za predlaganje 
kandidata/kandidatkinja za članove/članice Povjerenstva». 
 

Članak 2. 
                  U članku 5. Odluke riječi «Upravni odjel za društvene djelatnosti, Služba za mlade i 
udruge», zamjenjuju se riječima «Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 
mlade i udruge». 
 

Članak 3. 
                  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije». 
 
 
                                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                 Višeslav Ćuk, dr. med. 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i 
    tehničku kulturu, mlade i udruge, 
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
    n/p. predstojnice Đurđe Barić Dakić, 
3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, 
4. Za zbirku isprava, 
5. Za prilog zapisniku, 
6. Pismohrana. 
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Vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog
broja svojih članova.

Vijeće donosi Poslovnik o svom radu.
Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad u skladu

sa Odlukom o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća
du�nosnika i djelatnika kojima se sredstva za rad
osiguravaju u �upanijskom proračunu i naknade
tro�kova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima
�upanijske skup�tine, članovima �upanijskog
poglavarstva, njihovih radnih tijela i du�nosnika
Krapinsko-zagorske �upanije («Slu�eni glasnik Krapinsko
- zagorske �upanije» broj 18/96.,11/97.,3/98.,4/00. i 10/02.)

Članak 7.
Član Vijeća koji je neposredno - osobno zainteresiran

za dono�enje odluke o nekom pitanju iz domene rada Vijeća,
mo�e sudjelovati u raspravi o istom, ali je izuzet od
odlučivanja.

Članak 8.
Vijeće u svom radu posebno razmatra mjere za

poticanje i promicanje:
- kulturnog amaterizma
- kulturnog i umjetničkog stvarala�tva ljudi s

posebnim potrebama
- kulturnog i umjetničkog stvarala�tva koje ima za

cilj promicanje regionalnog kulturnog identiteta u zemlji i
inozemstvu.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u «Slu�benom glasniku Krapinsko-zagorske
�upanije».
KLASA: 612-01/04-01/23
URBROJ: 2140/1-01-04-4
Krapina, 14. prosinca 2004.

PREDSJEDNIK �UPANIJSKE SKUP�TINE
�eljko Vincelj, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske
�upanije (�Slu�beni glasnik Krapinsko-zagorske �upanije�,
broj 13/01) i članka 30. Poslovnika �upanijske skup�tine
Krapinsko-zagorske �upanije (�Slu�beni glasnik
Krapinsko-zagorske �upanije�,  broj 4/02) u vezi s točkom
10. Programa provedbe nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001.
do 2005. godine (�Narodne novine�, broj 112/01)
�upanijska skup�tina na 28. sjednici odr�anoj dana  14.
prosinca 2004. godine donijela je

O D L U K U
o osnivanju �upanijskog povjerenstva

za ravnopravnost spolova
Članak 1.

Radi kontinuiranog poticanja, povezivanja i
usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za
ostvarivanje ravnopravnosti  spolova na području
Krapinsko-zagorske �upanije, kao i poduzimanja mjera
kojima se pridnosi stvaranju uvjeta za po�tivanje i

ostvarivanje ravnopravnosti spolova osniva se
�upanijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (dalje
u tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za

promicanje ravnopravnosti spolova na području �upanije,
- prati stanje i razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem

i za�titom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene
ravnopravnosti spolova,

- razmatra predstavke kojima se ukazuje na
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadle�nim
tijelima predla�e mjere njihova otklanjanja,

- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti
obrazovne, informativne i promid�bene prirode usmjerene
promicanju ravnopravnosti spolova,

- predla�e  i poduzima druge aktivnosti u cilju
ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Članak 3.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo surađuje

sa stručnim institucijama, nevladinim udrugama i drugim
pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, tijelima
dr�avne vlasti i drugim institucijama čija je djelatnost od
značenja za izvr�avanje zadaća Povjerenstva.

Članak 4.
Povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik

predsjednika i 7 članova koje imenuje �upanijsko
poglavarstvo na prijedlog političkih stranaka i nezavisne
liste koje su zastupljene u �upanijskoj skup�tini.

Članak 5.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za

potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za dru�tvene
djelatnosti, Slu�ba za mlade i udruge.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave

u �Slu�benom glasniku Krapinsko-zagorske �upanije�.
KLASA: 023-03/02-01/01
URBROJ: 2140/1-01-04-16
Krapina, 14. prosinac 2004.

PREDSJEDNIK �UPANIJSKE SKUP�TINE
�eljko Vincelj, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 11. stavak 7. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa u obna�anju javnih du�nosti («Narodne
novine» broj 163/03 i 94/04) i članka 17. Statuta Krapinsko-
zagorske �upanije («Slu�beni glasnik Krapinsko-zagorske
�upanije» br. 13/01.), �upanijska skup�tina Krapinsko-
zagorske �upanije na 28. sjednici odr�anoj dana  14. prosinac
2004. godine donijelo je

O D L U K U
o Popisu trgovačkih dru�tava od posebnog interesa za

Krapinsko - zagorsku �upaniju
Članak 1.



Petak, 14. ožujka, 2008.  Strana 99 - Broj 4.SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

i programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja u 
sustavu, kompatibilnih s EU i NATO standardima u tom 
području. Zbog toga potrebno je donijeti od strane Držav-
ne uprave novu klasifikaciju zanimanja u vatrogastvu i 
zaštiti i spašavanju te utvrditi standarde i način provođenja 
stručnog nadzora nad obrazovanjem.

Programom razvoja civilne zaštite na području 
Krapinsko-zagorske županije podupirati će se ostvarivanje 
dva temeljna razvojna projekta čijom će se realizacijom 
utemeljiti većina bitnih funkcija za kvalitetno i učinkovito 
ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, dobara i 
okoliša, a u vezi svakog od potencijalnih izvora ugroža-
vanja koji zbog nekontroliranog razvoja i/ili neadekvatnih 
sposobnosti za njihovo pravodobno eliminiranje i ublaža-
vanje, mogu dovesti do velikih ili katastrofalnih posljedica 
po stanovništvo i imovinu na ovom području. 

Projekti razvoja civilne zaštite biti će izrađeni, 
prije svega na temelju izračuna troškova angažiranja, ali 
i potrebama za osnivanjem postrojbi civilne zaštite, koje 
će proisteći iz Procjene ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja.

Već je sada moguće pretpostaviti na bazi spoznaja 
da će Krapinsko – zagorska županija morati razvijati 
specijalističku postrojbu civilne zaštite za: 

a) zaštitu i spašavanje iz ruševina, te za nju nabaviti 
pripadajuću opremu definiranu Pravilnikom o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite («NN» br. 
111/07.), 

b) radiološku-kemijsko-biološku zaštitu, te
c) za asanaciju terena.
Za potrebe ovih specijalističkih postrojbi biti će 

potrebno nabaviti i opremu, te provesti osposobljavanje i 
uvježbavanje njihovih pripadnika. 
KLASA: 810-01/08-01/01
URBROJ: 2140/01-01-08-4
Krapina, 11. ožujak 2008.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Franjo Jagić, v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župa-
nije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) a u vezi 
s Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti 
spolova 2006.-2010. („Narodne novine“, broj 114/06 ) 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 
18.  sjednici održanoj dana  11. ožujka 2008. godine 
donijela je

O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU 
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijskog povjerenstva 
za ravnopravnost spolova („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 16/04) članak 4. mijenja se i 
glasi:

„Povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjed-
nika i 7 članova koje imenuje Županijsko poglavarstvo. 

U sastav Povjerenstva imenuju se koordinator/

koordinatorica iz ureda državne uprave, članovi/članice  
Županijske skupštine,  predstavnici/predstavnice nevladi-
nih udruga i nezavisni stručnjaci/stručnjakinje iz područja 
djelokruga Povjerenstva.»

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave 

u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 015-01/08-01/01
URBROJ: 2140/01-01-08-4
Krapina, 11. ožujak 2008.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Franjo Jagić, v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župani-
je“, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici 
održanoj dana 11. ožujka 2008. godine donijela je

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu u 2007. godini 

Zagorske razvojne agencije d.o.o.
2. Tekst Izvješća nalazi se u prilogu Zaključka i 

čini njegov sastavni dio.
KLASA: 021-04/08-01/04
URBROJ: 2140/01-01-08-4
Krapina, 11. ožujka 2008.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Franjo Jagić, v.r.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župani-
je“, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) i točke II. 
Zaključka Županijske skupštine KLASA:403-03/07-01/01 
URBROJ:2140/1-01-07-9 od  04. lipnja 2007. godine, 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 
18. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2008. godine do-
nijela je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o izdanim jamstvima u 2007. 

godini Lokalnog jamstvenog fonda Zagorske razvojne 
agencije d.o.o.

2. Tekst Izvješća nalazi se u prilogu Zaključka i 
čini njegov sastavni dio.
KLASA: 021-04/08-01/02
URBROJ: 2140/01-01-08-4
Krapina, 11. ožujka 2008.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Franjo Jagić, v.r

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župani-
je“, broj 13/01, 5/06 i 11/06-pročišćeni tekst) Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici 
održanoj dana 11. ožujka 2008. godine donijela je

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Plan rada za 2008. godinu 

Zagorske razvojne agencije d.o.o.


	01. ž-nacrt prijdloga Odluke o izmjeni odluke o osnivanju PZRS
	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

	02. Pages from kzz_glasnik_2004_16
	03. Pages from kzz_glasnik_2008_4

