
Plan rada Savjeta za 2015. godinu
1. Otvaranje internetske stranice, elektroničke pošte i 

vidljivosti Savjeta – do kraja svibnja 2015.

2. Istraživanje o stanju OCD-a u županiji koji će biti temelj za 
izradu prijedloga Strategije stvaranja poticajnog okruženja za 
razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije 
– do listopada 2015.

3. Javno predstavljanje istraživanja, javno savjetovanje i 
internetsko savjetovanje za izradu Strategije – do veljače 2016.

4. Revidiranje natječajne dokumentacije za projekte 
i programe udruga za postojeći natječaj (opisni, fi nancijski 
i obrazac za izvještavanje) te usklađivanje s Uredbom 
– do listopada 2015.

5. Prikupljanje grupnih rezultata fi nanciranih projekata/
programa od strane KZŽ u 2014. godini te javna objava 
– do lipnja 2015.

6. Pokretanje pitanja i aktivnosti za Fond za sufi nanciranje/
predfi nanciranje/međufi nanciranje odobrenih projekata 
udruga – do rujna 2015.

7. Pregled predstavnika/ca OCD-a u tijelima JLRS-a i u kreiranju 
raznih strategija te javna objava  – do srpnja 2015.

8. Sudjelovanje u raspravama i savjetovanjima po pitanjima 
važnim za razvoj civilnoga društva i o civilnom društvu, 
zajedničke sjednice i druge aktivnosti u skladu s djelokrugom 
rada Savjeta – tijekom cijele godine.

Savjet za razvoj civilnoga društva KZŽ osnovan je u okviru projekta „Građani i građanke 
imaju moć!” koji je sufi nancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sve organizacije koje se bave ili žele sudjelovati u razvoju civilnoga društva 
na području županije pozivamo da se jave Savjetu za razvoj civilnoga društva 
Krapinsko-zagorske županije:

Mail scd@kzz.hr 

web www.kzz.hr/scd



Što je Savjet za razvoj civilnoga društva?

Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije za razvoj suradnje Krapinsko-zagorske županije i organizacija 
civilnoga društva u Županiji, razvoj filantropije, volonterizma, 
socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Županiji.
Savjet je osnovan 2. veljače 2015. godine na mandat od četiri godine.

Što Savjet radi?
• sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja 

se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva i međusektorsku 
suradnju;

• izrađuje nacrt prijedloga Županijske strategije stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva;

• daje mišljenje o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj 
civilnoga društva, organizaciji primjerenog načina uključivanja 
i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u rasprave o 
propisima, strategijama i programima koji na razini Županije, ali 
i na nacionalnoj te europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje 
civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;

• surađuje u planiranju prioriteta županijskih programa dodjele 
financijskih potpora projektima i programima organizacija 
civilnoga društva iz sredstava županijskog proračuna, te analiza 
godišnjeg izvješća o financiranim projektima i programima 
organizacija civilnoga društva;

• i druge zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja 
Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Županijske strategije stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Tko su članovi/ice Županijskog Savjeta?

Ime i prezime Zamjenik/ca i 
organizacija

Organizacija ispred koje je član/ica 
u savjetu

Područje djelovanja  
(prema kojem je 
prijavljen/a u savjet)

Ivana Radanović, 
predsjednica Savjeta

Zvonimir Babić, STUB-
KLUB Donja Stubica

Mreža udruga Zagor Demokratizacija, vladavina 
prava, zaštita i promicanje 
ljudskih prava te razvoj 
obrazovanja

Nataša Hlaban, 
zamjenica 
predsjednice Savjeta

Helena Matuša, Zagorska 
razvojna agencija

Zagorska razvojna agencija /

Elizabeta Škvorčec, 
članica

Kristina Škvorčec, Udruga 
mladih „Feniks”

Udruga mladih „Feniks”, Oroslavje Djelovanje mladih

Mario Draganić, član Tomislav Basa, Udruga 
hrvatskih dragovoljaca 
DR KZŽ

Udruga hrvatskih dragovoljaca DR 
KZŽ, Zabok 

Djelovanje udruga 
proisteklih iz Domovinskog 
rata

Tin Šemovčan, član Darijo Bivol, Udruga 
Regenerator

Udruga Mraz, Zabok Kultura

Jasenka Borovčak, 
članica

Romana Turk Tisanić, 
Društvo „Naša djeca”, 
Zabok

Društvo „Naša djeca”, Zabok Potpora djeci i obitelji

Dragutin Burek, član Svjetlana Pripeljaš, 
Društvo multiple skleroze 
KZŽ

Udruga invalida Bedekovčina Socijalna skrb i unapređenje 
položaja osoba s 
invaliditetom

Martina Krog, članica Martina Špoljar, Ženski 
nogometni klub „Pregrada”

Ženski nogometni klub „Pregrada” Šport

Štefica Roginić, 
članica

Nada Smrekar, Društvo 
multiple skleroze KZŽ, 
Zabok

Društvo invalida rada Krapina Zaštita zdravlja i okoliša 
i unapređenja kvalitete 
življenja

Dijana Hršak, članica Petra Šemički Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području KZŽ, Krapina

/

Ksenija Tomić, članica Sanja Škrinjar Turistička zajednica KZŽ, Krapina /

Ksenija Čuček, članica Miljenka Mužar Sertić Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu 
skrb, udruge i mlade KZŽ, Krapina

/

Anamarija Valjak, 
članica

Svjatlana Goričan Upravni odjel za poslove Županijske 
skupštine KZŽ, Krapina

/

Maja Bedeniković, 
članica

Petra Vrančić Lež Upravni odjel za opće i zajedničke 
poslove KZŽ, Krapina

/

Ivanka Kušćar, članica Valentina Ferk Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove

/


