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Ured župana
- ovdje -

Predmet: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko
– zagorske županije

Zakonom o kulturnim vijećima («Narodne novine» broj 48/04.), dalje u tekstu; Zakon,
propisano je da se kulturna vijeća osnivaju pri ministarstvu kulture za pojedina područja
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za
njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi. Člankom 6.
citiranog Zakona propisano je da se kulturno vijeće osniva za područje županije, grada
Zagreba i grada koji ima više od 30 000 stanovnika, te ga mogu osnovati i druge općine i
gradovi ako ocijene da je to svrhovito. Također je propisano da akt o osnivanju vijeća donosi
predstavničko tijelo županije, grada Zagreba, grada ili općine. Člankom 5. Zakona propisano
je da se članovi vijeća imenuju na vrijeme od četiri godine.

Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije donijela je 2004. godine Odluku o
kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu; Zakon) temeljni je zakon kojim se u Republici
Hrvatskoj uređuje djelokrug i pravni status jedinica lokalne  i područne (regionalne)
samouprave, ustrojstvo, način rada i ostala pitanja značajna za rad i djelovanje samouprave.
Zakon je od dana donošenja nekoliko puta izmijenjen i dopunjen. Najveća i najznačajnija
novina su izmjene vezane uz izvršna tijela; ukinuta su poglavarstva, a izvršno tijelo postaju
općinski načelnik, gradonačelnik i župan. Upravo zbog zakonskih promjena potrebno je i
izmijeniti pojedine odredbe Odluke o kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije, u
dijelu koji se odnosi na djelokrug izvršnih  tijela, te je također potrebno pokrenuti i provesti
novi postupak izbora i imenovanja članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Člankom 32. st. 1. al. 1. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko – zagorske županije» broj 13/01., 5/06., i 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.)
propisano je da župan priprema prijedloge općih akata koje donosi Županijska skupština te
daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje daju drugi ovlašteni predlagatelji.

Temeljem navedenog, predlaže se Županu usvajanje Nacrta i utvrđivanje Prijedloga
odluke o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije, i upućivanje
istog na sjednicu Županijske skupštine radi usvajanja i donošenja.

PROČELNIK
Ivan Lamot, prof.

Prilog:
1. Prijedlog zaključka
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ
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Krapina,  23. studenog 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predmet: Prijedlog oduke o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću
Krapinsko – zagorske županije

Na temelju članka 32. st. 1. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni
glasnik Krapinsko – zagorske županije» broj 13/01., 5/06., i 11/06., i 14/09.), župan
Krapinsko – zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko
– zagorske županije.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi
Županijskoj skupštini  na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ivan
Lamot – pročelnik 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. Pismohrana.
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Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine» broj 48/04.) i članka 17.
Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije» broj 13/01.,
5/06., i 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4.
sjednici, održanoj ____________ 2009. godine donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O KULTURNOM VIJEĆU

KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 1.
U Odluci o Kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 16/04)  članku 2. stavak 1. se briše.

Članak 2.
U članku 3. stavku 3. Odluke riječi „Županijsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „župan“.

Članak 3.
U članku 4. stavku 2. Odluke riječi „Županijsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „župan“.

Članak 4.
U članku 6. Odluke stavak 3. mijenja se i glasi:
«Članovi Kulturnog vijeća  imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnom odlukom

župana“.

Članak 5.
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. Ured državne uprave u KZŽ,

n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
2. «Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,
3. Tajništvo Županije, za zbirku isprava,
4. Pismohrana.


