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                                                                                                        Ž U P A N 
                                                                                          mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić 
 
 
 
PREDMET:                    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice 
                                         Povjerenstava za dodjelu financijske potpore programima 
                                         i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije 
 
PRAVNI TEMELJ:      Čl. 23., st. 4. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) i čl. 7. Odluke 
                                        o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i 
                                        projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije 
                                        (»Službeni glasnik KZŽ», br. 17/02, 4/04 i 30/09). 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:              Župan 
 
PREDLAGATELJ:      Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
IZVJESTITELJICA:   Ksenija Čuček, viša savjetnica 
 
 
OBRAZLOŽENJE:  
                   Sukladno članku 23., stavku 4. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 
88/01), Krapinsko-zagorska županija obvezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati 
djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. 
                   Temeljem članka 7. Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», br. 17/02, 4/04 i 30/09), procjenu programa/projekata te izradu 
prijedloga visine financijske potpore, vrše, po područjima, peteročlana stručna povjerenstva. 
Sačinjavaju ih po jedan predstavnik/ica upravnog tijela Županije ili javne ustanove, koje je 
osnivač Krapinsko-zagorske županija, dva predstavnika/ice radnog tijela Županijske skupštine 
i dva predstavnika/ice udruga. 
                  Vijećnica i članica Odbora za društvene djelatnosti Dunja Špoljar obnašala je 
dužnost članice dvaju Povjerenstava: za područje «unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne 



skupine ili sredine, posebno mladih» i za područje «zaštita osoba i skupina s posebnim 
potrebama i invaliditetom». Kako je imenovana, na vlastiti zahtjev, a zbog odlaska na novu 
dužnost, razriješena svojih dužnosti Rješenjem kojeg je donijela Županijska skupština na 14. 
sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, na njezino mjesto imenovana je Snježana 
Železnik. Slijedom navedenog valja izvršiti i razrješenje dosadašnje članice predmetnih 
Povjerenstava, te imenovanje nove. 
                  Kako bi bili zadovoljeni svi zakonski preduvjeti za provođenje postupka dodjele 
financijskih potpora programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske 
županije, dostavljamo Županu Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice 
Povjerenstava za dodjelu financijskih potpora programima i projektima udruga na području 
Krapinsko-zagorske županije na donošenje. 
 
                  S poštovanjem. 
  
 
 
 
 
 
 
              PRIPREMILA:                                                                          PROČELNICA 
              Viša savjetnica                                                             Zorica Franjčec-Capar, dipl. iur. 
      Ksenija Čuček, dipl. polit. 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG:  
- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju 
  članice Povjerenstava za dodjelu financijskih 
  potpora programima i projektima udruga na 
  području Krapinsko-zagorske županije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
Ž U P A N 
 
KLASA: 007-02/12-01/06 
URBROJ: 2140/01-02-12-2 
Krapina, 31. siječanj 2012.  
 
 
                    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) i članka 7. 
Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na 
području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 
17/02, 4/04 i 30/09), župan Krapinsko-zagorske županije donosi slijedeće 
 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstava za dodjelu financijskih potpora 

programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije 
 
 

I. 
Dunja Špoljar razrješuje se dužnosti članice Povjerenstva za dodjelu financijskih potpora 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, za područja: 
«unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne skupine ili sredine, posebno mladih» i «zaštita 
osoba i skupina s posebnim potrebama i invaliditetom». 
 
 

II. 
Snježana Železnik imenuje se članicom Povjerenstava za dodjelu financijskih potpora 
programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, za područja: 
«unapređenje odgoja i obrazovanja ciljne skupine ili sredine, posebno mladih» i «zaštita 
osoba i skupina s posebnim potrebama i invaliditetom». 
 
 

III. 
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije». 
 
 
 
 
Ž U P A N 
 
mr. sc. Siniša HajdašDončić 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Dunja Špoljar, Radoboj 133, Radoboj, 
2. Snježana Železnik, Bezavina 7, Tuhelj, 
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
    udruga i mlade, ovdje, 



4. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, 
5. Za zbirku isprava, 
6. Pismohrana. 
 
 


