












 

                              
          
            REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA   
            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                 
          Odbor za društvene djelantosti 
  
KLASA: 021-04/17-01/12 
URBROJ: 2140/01-01-17-1 
Krapina, 22. ožujka 2017. 
 

   Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske 
županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 
11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam 21. sjednicu Odbora za društvene 
djelatnosti koja će se održati 
 

u ponedjeljak, 27. ožujka  2017. godine s početkom u 15,30 sati. 
 
             Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije, Krapina, 
Magistratska ulica 1. 

 
 Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i 
 

D N E V N I   R E D 
 

11))  Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-
zagorske županije, 

22))  Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu, 
33))  Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2016. godini, 
44))  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju 

mrtvozornika, 
55))  Pitanja i prijedlozi.     
 

 
NAPOMENA: Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016.g. utvrditi će se na sjednici 
Savjeta koja je zakazana za 24. ožujka 2016.g 
 
Molim članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti 
obavijestiti na telefon broj 329-252. 

  
 
 
Za točnost otpravka                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA 
   PROČELNICA                                                                           Adalbert  Turner, v.r. 
Ljiljana Malogorski                                                                                                                                                                         
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  DOSTAVITI: 
 

1)   Adalbert Turner, predsjednik, Krapina, Marije Jurić Zagorke 8, 
 2)     Stanko Belina, zamjenik predsjednika, Zabok, Ivana i Cvijete Huis 8, 
 3)     Ksenija Petek – Belošević, članica, Đurmanec, Đurmanec 78,  
 4)     Martina Rubil – Skitanić, članica, Zabok, Grabrovec 61, 
 5)     Željko Zozoli, član, Budinščina, Gornji Kraljevec  2/C, 
 6)     Tajana Broz, članica, Pregrada, Ljudevita Gaja 28, 
 7)     Zdenka Grilec, članica, Krapina, Zagrebačka 7, 

 
             8)      Marina Stanković Gjuretek, predsjednica Povjerenstva za nadzor nad  
                      radom mrtvozornika na području Krapinsko – zagorske županije, 
                      Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Zabok, Zivtov trg 3, 

      9)     Županijski savjet mladih, 
               n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,                

    10)   Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
               n/p pročelnice Ljiljane Malogorski, 
      11)    Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, 
               n/p pročelnika Ivana Lamota, 
      12)    Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 
               n/p zamjenice pročelnice Miljenke Mužar Sertić,  

13)    Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
14)    Karlo Frljužec, Ured župana, 

      15)    evidencija, 
16)    arhiva. 

 
      O tome obavijest:                                  
      1)     predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,  
              Marija Bistrica, Nova cesta 13, 

  2)     potpredsjednik Županijske skupštine Bojan Ceboci,  
  Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11, 

      3)     potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina, 
              Antuna Mihanovića 2, 
      4)     župan Željko Kolar,  
      5)     zamjenica župana Jasna Petek,  
      6)     zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek. 



                             
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                         Ž U P A N 
 
KLASA: 004-02/17-01/05 
URBROJ: 2140/01-02-17-3 
Krapina, 20. ožujka 2017. 
 
 
                                                                                            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera 
                      Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 
                      od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije 
 
 
          Na temelju članka 32., st. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana 20. ožujka 2017. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

           1.Prima se na znanje Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na 
području Krapinsko-zagorske županije, te se utvrđuje Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Informacije o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-
zagorske županije. 
 
           2.Prijedlog zaključka i Informacija nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog 
Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
           3.Za izvjestiteljicu po ovoj točci dnevnog reda zadužuje se Tajana Broz, predsjednica 
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. 
 
 
                                                                                                                   Ž U P A N 
                                                                                                                  Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1.Županijska skupština, 
2.Za Zbirku isprava, 
3.Pismohrana. 

 



               
 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, 
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 
KLASA: 004-02/17-01/05 
URBROJ: 2140/01-09-17-1 
Krapina, 20. ožujka 2017. 
 
                                                                                                               Ž U P A N 
                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:                     Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera 
                                          Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 
                                          2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije, 
 
PRAVNI TEMELJ:       Članak 28. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08),  
                                         članak 1. i članak 2. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva                 
                                         za ravnopravnost spolova KZŽ („Službeni glasnik KZŽ“, br. 16/04,    
                                         4/08 i 9/10) i točke 7.1.5. Nacionalne politike za ravnopravnost  
                                         spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (N.N. 88/11), 
 
NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:               Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:       Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – Županu 
                                         Župan – Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJICE:   Miljenka Mužar Setić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za  
                                        zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – za Župana, 
                                        Tajana Broz, predsjednica Županijskog povjerenstva za  
                                        ravnopravnost spolova – za Županijsku skupštinu 
 
OBRAZLOŽENJE:    
                  Krapinsko-zagorska županija je radi kontinuiranog poticanja, povezivanja i 
usklađivanja djelatnosti svih tijela od značaja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na 
području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi 
stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova, osnovala Županijsko 
povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Sukladno članku 28. Zakona o ravnopravnosti 
spolova (N.N. br. 82/08) i odredbama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 16/04, 4/08 i 
9/10), nakon provedenog postupka javnog predlaganja kandidata i kandidatkinja,  Rješenjem 
Župana od 5. studenog 2013. godine imenovan je dosadašnji saziv Županijskog povjerenstva. 
              Temeljem odredbi točke 7.1.5. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 
razdoblje od 2011. do 2015. godine (N.N. br. 88/11), Županijska skupština je u mandatu 
prijašnjeg Povjerenstva za ravnopravnost spolova na 15. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. 



godine donijela Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije.                
Akcijskim planom utvrđene su mjere, nositelji mjera, rokovi izvršenja, indikatori provedbe te 
financijska sredstva neophodna za izvršenje konkretne mjere. U suradnji s nositeljima mjera 
realiziran je veći dio Akcijskog plana za utvrđeno mandatno razdoblje, dočim manji dio mjera 
nije realiziran, što je utvrđeno u provođenju Akcijskog plan po mjerama. Ono što valja 
istaknuti da su se mjere počele kontinuirani provoditi, za što nositelji mjera dostavljaju 
godišnja izvješća o provedbi mjera Akcijskog plana iz područja njihove nadležnosti. Izvješća 
se dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, odnosno 
Županijskom povjerenstvu za ravnopravnost spolova. Na početku svake godine ažuriraju se 
podaci o spolnoj zastupljenosti u tijelima izvršne vlasti, upravljačkim tijelima županijskih 
ustanova, koji se transparentno objavljuju na službenim stranicama Krapinsko-zagorske 
županije. Posebno valja izdvojiti prihvaćanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova žena 
i muškaraca na lokalnoj razini, koju je na poticaj Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila Zaključkom na 15. 
sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine (datum potpisa Povelje u Bruxellesu je 19. rujna). 
Prihvaćanjem Europske povelje, Županija se obvezala na njeno provođenje što će biti dodatno 
regulirano prilikom izrade novog Akcijskog plana za naredno razdoblje. 
               Međunarodni projekt WONET (Womens' network for Future of Europe) u kojem je 
Krapinsko-zagorska županija bila jedan od partnera (Hrvatska, Srbija, Slovenija i Italija), 
provodio se od listopada 2015. godine do lipnja 2016. godine. Predstavnice Krapinsko-
zagorske županije – vijećnice Županijske skupštine, članice Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, djelatnice županijskih ustanova - aktivno su sudjelovale u njegovom 
provođenju u cilju unapređivanja politika za žene u matičnim državama, ali i na europskoj 
razini. 
               Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova u mandatnom razdoblju održalo 
je ukupno 14 sjednica, od toga je 6 bilo tematskih, sukladno mjerama iz Akcijskog plana. 
               S obzirom na činjenicu na nije donijeta nova Nacionalna politika za ravnopravnost 
spolova, provođenje postojeće, kao i primjena Akcijskog plana, produljena je i na 2016. 
godinu. 
               Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-
zagorske županije prosljeđuje se Županu na uvid i upućivanje Županijskoj skupštini na 
razmatranje. 
 
 
         PRIPREMILA:                                                                       PROČELNICA 
            Savjetnica                                                                    Martina Gregurović Šanjug 
Ksenija Čuček, dipl. polit. 
 
 
PRILOG: 
-Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera 
 Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 
 od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske 
 županije, 
-Izvješće o zastupljenosti ženskih i muških osoba u tijelima KZŽ 
 i ustanovama kojima je Županija osnivač (stanje s 24. siječnja 2017.), 
-Popis članova i članica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
 spolova u mandatnom razdoblju 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, 
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 
Žuopanijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
KLASA: 004-02/17-01/05 
URBROJ: 2140/01-09-17-2 
Krapina, 20. ožujka 2017. 
 
 

Informacija o izvršenju AKCIJSKOG PLANA 
za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 

za razdoblje od 2011. do 2015. godine 
na području Krapinsko-zagorske županije 

 
 
Sukladno Nacionalnoj politici ravnopravnosti spolova županijska povjerenstva za ravnopravnost 
spolova imaju zadatak da u suradnji s upravnim tijelima područne (regionalne) samouprave, 
organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima promocije i zaštite ljudskih prava, znanstvenim 
institucijama, medijima i drugim zainteresiranim subjektima potiču afirmaciju žena u lokalnoj zajednici, 
posebice u političkom i javnom životu, ženskom poduzetništvu, obrazovanju i kulturi, profesionalnom i 
stručnom usavršavanju, promiču zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena, te djeluju na sprječavanju svih 
oblika njihove diskriminacije. U tu svrhu donosen je 19. ožujka 2012. godine Akcijski plan za provedbu 
mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. Obzirom da proces izrade nove 
Nacionalne politike zbog političke situacije u zemlji i izvanrednih parlamentarnih izbora još uvijek traje 
Povjerenstvo je i u 2016. godini djelovao sukladno aktualnom Akcijskom planu te isto nastavio i u 
2017. godini. Pregled provedenih aktivnosti donosimo po mjerama kako su bile planirane Akcijskim 
planom. 
 
 
1. Ravnopravnost spolova kao temeljna ustavna vrednota 
Cilj: Promicati ravnopravnost spolova kao temeljnu društvenu vrednotu u Krapinsko-zagorskoj 
županiji. 
 
1.1. Redovito će se obilježavati i/ili sudjelovati na obilježavanju sljedećih datuma: Međunarodni 

dan žena – 8. ožujka, Svjetski dan seoskih žena – 15. listopada, Nacionalni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama – 22. rujna, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25. 
studenog, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije – 17. svibnja, Svjetski dan 
poduzetnica, te Europski dan jednakih plaća, a s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o 
ravnopravnosti spolova i drugim antidiskriminacijskim zakonima, te mehanizmima zaštite od 
rodne diskriminacije.  Poseban naglasak u svim aktivnostima tim povodom staviti će se na 
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žene pripadnice nacionalnih manjina te žene s invaliditetom kao posebno deprivilegirane 
skupine žena. 
 

REALIZIRANO: 
ŽPRS je kontinuirano obilježavao datume pri čemu smo se u slučaju Dana žena najčešće pridruživali 
raznim organizacijama u njihovim aktivnostima obzirom da je to dan koji se najšire društveno 
obilježava. Primjerice sudjelovale smo 2013. godine na Stručnom skupu o ravnopravnosti spolova 
kojeg je organizirao Obiteljski centar KZŽ, a 2014. godine na tribini „Radna prava u udrugama“, kao i 
na nizu drugih tribina i manifestacija.  
Povodom dana kojima se obilježava borba protiv nasilja nad ženama provodili smo sastanke s 
institucijama koje su dužne provoditi Protokol o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja te smo na 
taj način ostvarili uspješnu suradnju s centrima za socijalnu skrb s područja naše županije, Obiteljskim 
centrom, Policijskom upravom i zdravstvenim ustanovama – posebice Zavodom za hitnu medicinu i 
Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana (u daljnjem tekstu OB Zabok). Nažalost državno 
odvjetništvo i sudstvo se uporno ne odaziva na naše pozive. Godine 2016. povodom obilježavanja 
Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna, suorganizirali smo Okrugli stol na temu 
„Podrška žrtvama kaznenih djela“ na kojem su sudionici i sudionice upoznati su sa sustavom podrške 
žrtvama i svjedocima, radom odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima, pravima žrtava, 
novčanim naknadama žrtvama kaznenih djela, međuinstitucionalnoj suradnji usmjerenoj svekolikoj 
podršci žrtvama kaznenih djela. 
 
Posebnu pažnju posvetili smo obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije 
– 17. svibnja povodom čega smo uspostavili kvalitetnu suradnju s brojnim institucijama i školama s 
područja naše županije. Posebno ističemo izvrsnu suradnju s organizacijom Zagreb Pride koja je 
sudjelovala na više naših događaja. Tako smo 2014. godine organizirali tribinu “Što donosi Zakon o 
životnom partnerstvu?”, 2015. projekciju dokumentarnog filma “Još jednom“, a 2016. javnu raspravu 
o suzbijanju homofobije, transfobije i bulinga u školama. 
 
 
1.2. Prilikom dodjele financijskih potpora organizacijama civilnog društva dio sredstava izdvojiti će 
se za projekte usmjerene k podizanju znanja i svijesti o ljudskim pravima žena i ravnopravnosti 
spolova, s naglaskom na projekte usmjerene na pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja, ženama s 
invaliditetom i pripadnicama nacionalnih manjina. Također će se u prijavne obrasce za sve projekte 
uvesti pitanje "Na koji način predloženi projekt doprinosi ravnopravnosti spolova?" kao jedan od 
elemenata vrednovanja kvalitete projekta te će se u obrascima za izvještaj tražiti spolno razlučeni 
podaci o korisnicima projekta, a koji će se onda objavljivati u izvješću o potporama. 
 
REALIZIRANO: 
Mjera je djelomično implementirana. U okviru natječaja za su/financiranje programa i projekata 
udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, 
demokratizacije i razvoja civilnog društva kao ciljevi su navedeni unapređivanje položaja žena s 
invaliditetom te unapređivanju svijesti o važnosti i značaju poštivanja, unapređenja i promicanja 
ljudskih prava, demokratizacije i svekolikog razvoja civilnog društva. U obrascu navedenog natječaja u 
pitanju 21 traži odgovor na pitanje „Doprinos programa/projekta promicanju ravnopravnosti ranjivih 
skupina te druge dodatne elemente vrijednosti programa/projekta” što uključuje i ravnopravnost 
spolova. 
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1.3. Obvezati će se sva tijela Krapinsko-zagorske županije da se u sve odluke i akte unese rodno 
osjetljiv jezik te da se sve funkcije na svim razinama vlasti i administracije te institucija u vlasništvu 
županije izražavaju u rodno osjetljivom obliku. 
 
REALIZIRANO: 
Mjera je djelomično implementirana na način da je u svaki dokument unesen stavak da su korišteni 
termini rodno neutralni i odnose se na oba spola. 
 
 
1.4. Sudjelovat će se u provođenju nacionalnog akcijskog plana za unaprjeđenje položaja žena u 
ruralnim krajevima te sukladno tome donijeti posebne mjere za Krapinsko-zagorsku županiju. 
 
REALIZIRANO: 
ŽPRS je 14. 06. 2013. godine sudjelovalo na radionici organiziranoj povodom izrade Akcijskog plana za 
promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području za razdoblje od 2013. do 2020. 
godine uz partnere Ministarstvo poljoprivrede, Vladin Ured za ravnopravnost spolova i Manjinske 
ženske udruge «Terem». ŽPRS osiguralo je i financijska sredstva za provedbu radionice. Nažalost 
Ministarstvo poljoprivrede je nakon provedenih radionica stalo s radom na ovom pitanju te do danas 
nije donijelo navedeni akcijski plan. 
 
 
1.5. Redovito će se održavati tribine, seminari, konferencije, kampanje i druge aktivnosti o političkoj 
zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na nacionalnoj i lokalnoj razini s posebnim 
naglaskom na žene pripadnice nacionalnih manjina i žene s invaliditetom. 
 
REALIZIRANO: 
U susret lokalnim izborima 2013. godine uključili smo se u kampanju za promicanje političke 
zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2013. godine “Uravnotežimo se” te smo 18. 03. 2013. godine 
održali 10. tematsku sjednica posvećenu upoznavanju političkih stranaka sa zakonskim odredbama 
usmjerenima ka većem angažmanu žena i posebno žena s invaliditetom u političkom životu na 
području županije 
U susret lokalnim izborima 2017. godine organizirali smo 15. tematsku sjednicu “U susret lokalnim 
izborima” na kojoj je sudjelovala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Nažalost predsjednici 
županijskih organizacija političkih stranaka nisu se odazvali pozivu te im je upućen dopis s 
informacijom o obvezama iz Zakona o ravnopravnosti spolova. 
Sudjelovali smo i na panelu u organizaciji Hrvatske zajednice županije o uključenosti žena u politički 
život zajednice u Svetom Martinu na Muri 17. ožujka 2017. godine. 
 
 
1.6. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova pri imenovanju u tijela vlasti, izaslanstva, 
povjerenstva i druga tijela te pravne osobe s javnim ovlastima u Krapinsko-zagorskoj županiji vodit 
će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola. U svrhu praćenja ove mjere na godišnjoj razini 
će se izrađivati statističko izvješće o članovima/članicama županijske skupštine, odbora županijske 
skupštine, savjeta i odbora koje osniva Krapinsko-zagorska županije, nadzornih i upravnih vijeća te 
drugih odbora institucija u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, jednako kao rukovodećih pozicija 
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u županijskoj administraciji. Navedena statistika biti će dostupna na internetskim stranicama 
Krapinsko-zagorske županije. 
 
REALIZIRANO: 
Statistika se objavljuje na godišnjoj razini te čini prilog ovom izvješću. 
 
1.7. Sudjelovati će se u promicanju mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te 
distribuciji i promociji relevantnih međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova ( Strategija 
za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. – 2015. Europske komisije, UN-ova Konvencija o 
uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje, Priručnik 
Vijeća Europe o strategijama za suzbijanje rodnih stereotipa u medijima), a u svrhu informiranja 
građanstva o obvezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života, a u 
skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU. 
 
REALIZIRANO: 
Kroz medije, tribine I tematske sjednice kontinuirano je realizirana ova mjera. Ovdje izdvajamo samo 
neke aktivnosti. 
 
Na inicijativu ŽPRS, Županijska skupština na 15. sjednici donijela je Zaključak o prihvaćanju Europske 
povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 
 
Uključile smo se u projekt "Ženska mreža za europsku budućnost". U projekt smo sudjelovale  tijekom 
2015. i 2016. kao partnerice zajedno s još deset drugih organizacija i institucija. Projekt je provođen u 
okviru Europe za građane - Umrežavanje gradova, a glavni mu je cilj bio osnažiti žene za političku 
artikulaciju rodne neravnopravnosti te graditi rodnu solidarnost kroz umrežavanje žena na lokalnom i 
europskom nivou. Ispred ŽPRS u aktivnostima projekta sudjelovale su Željka Töpfer, u prvom ciklusu 
projekta WONET „Žene i obrazovanje“, Karolina Hostić i Petra Vdović, u drugom ciklusu „Žene, politička 
participacija i mediji“, Mirela Obadić i Jadranka Vuković u trećem ciklusu projekta WONET „Žene, 
zapošljavanje i socijalna politika“, te Tanja Cujzek, Jadranka Vidiček i Tatjana Tenšek u četvrtom ciklusu  
„Žene i obiteljska politika“. 
 

13. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost na temu  "Provedba Nacionalne 
politike za ravnopravnost spolova 2011. do 2015. godine (realizacija Akcijskih planova) te rasprava o 
donošenju nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova" održana je u ožujku 2016. godine. 
Sjednici su prisustvovale predstavnice Ureda za ravnopravnost Vlade RH Gordana Obradović Dragišić i 
Sandra Bedeniković te Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. 
 
 
1.8. Poticat će se osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, voditi 
evidenciju, surađivati s njima i o navedenome redovito izvještavati Ured za ravnopravnost spolova. 
 
REALIZIRANO: 
Na području županije osnovana su tri Povjerenstva – u Zaboku, Bedekovčini i Tuhlju. S Povjerenstvima 
je održan zajednički sastanak te smo sudjelovali na njihovim aktivnostima, kao i njihovi predstavnici na 
aktivnostima ŽPRS. 
 
 

http://wonet.eu/
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1.9. Sudjelovati će se na Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova radi 
unapređivanja i usklađivanja aktivnosti te razmjene informacija i primjera dobre prakse provedbe 
politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 
 
REALIZIRANO: 
Predstavnice  Županijskog povjerenstva sudjelovale su na VI. I VII. Koordinaciji županijskih 
povjerenstava za ravnopravnost spolova gdje su prezentirale djelovanje Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova KZŽ. Sudjelovale smo i na nizu sastanaka te radionici u okviru Twinning projekta 
VURS-a „Podrška ravnopravnosti spolova“ koji se provodi u suradnji s partnerom iz Republike Finske.  
 
 
1.10. U okviru sredstava koja se izdvajaju za elektroničke medije, ugovorno će se definirati da 
korisnici sredstava moraju kreirati rodno senzibilizirane medijske sadržaje, promicati ravnopravnost 
spolova te poticati edukaciju o rodnoj ravnopravnosti medijskih djelatnika i djelatnica koji kreiraju 
medijske sadržaje.  
 
REALIZIRANO: 
Nije realizirano budući da KZŽ ne izdvaja proračunska sredstva za rad elektroničkih medija. No, mediji 
su također obveznici primjene odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova i aktualnih Nacionalnih 
politika za ravnopravnost spolova te bi u tom dijelu trebali voditi računa o načelu ravnopravnosti 
spolova u svom sadržaju. 
 
 
1.11.Sukladno mogućnostima pratiti će se sadržaji medija radi detekcije rodnih stereotipa te će se 
na iste upozoriti medijske kuće.  
 
REALIZIRANO: 
Kao što smo upozoravali Vladin ured za ravnopravnost spolova prilikom kreiranja Nacionalne politike 
ovakva mjera nije provediva na regionalnoj razini te stoga i nismo bili istu u mogućnosti provesti. No 
moramo istaknuti da smo s medijima u KZŽ imali odličnu suradnju, a posebice želimo istaknuti Radio 
Stubicu i Radio Zabok koji su kontinuirano pratili sve naše aktivnosti te pokazuju velik interes I 
profesionalno praćenje tema iz područja ravnopravnosti spolova. 
 
 
2. Tržište rada i poduzetništvo 
Cilj: Unaprijediti konkurentnost žena na tržištu rada te ojačati poduzetništvo žena. Poticati veće 
sudjelovanje muškaraca u brizi oko djece. Ojačati institucionalnu skrb za djecu te starije i nemoćne 
članove/ice obitelji. 
 
2.1. Pratit će se i javno objavljivati zasebni podaci o položaju žena na tržištu rada temeljem učinaka 
u provedbi mjera Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2011. -2012. godine i 2013. 
– 2014. godine). 
 
REALIZIRANO: 
HZZ redovito izvještava Županiju o ovim podacima te smo u ovom djelu akcijskog plana ostvarili 
odličnu suradnju s HZZ Područnim uredom Krapina. Dodatno smo 2016. godine u suradnji s udrugom 
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Babe! organizirale javno predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih obveza i 
plaćenog rada koje je provedeno u sklopu projekta „Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda“ 
koje rasvjetljava problematiku sudjelovanja žena u svijetu rada. 
 
 
2.2. Provoditi će se nacionalni planovi za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, uz razradu 
dodatnih poticajnih mjera. 
 
REALIZIRANO: 
Na području županije provodile su se državne politike odnosno aktivne politike zapošljavanja kroz HZZ. 
Žene su u Krapinsko-zagorskoj županiji tijekom krize činile manji dio nezaposlenih osoba te su 
zahvaljujući strukturi radnih mjesta na kojima su prezežito zaposlene nešto lakše očuvale svoja radna 
mjesta od muškaraca. No, prolaskom krize te značajnim smanjenjem nezaposlenosti trend se 
preokrenuo te muškarci sada lakše pronalaze posao. Prema izvješću HZZ-a od ukupnog broja 
nezaposlenih u veljači 2017. bila je 2.361 nezaposlena žena (54,9%) i 1.939 muškaraca (45,1%). Ovi 
podaci još jednom ukazuju da je potrebno više raditi na smanjenju segregacije muškaraca i žena prema 
zanimanjima za koja se obrazuju te usmjeravati žene u zanimanja poželjna na tržištu rada. 
 
 
2.3. Sustavno će se promicati poduzetništvo žena kroz medijske kampanje, programe i obrazovanje 
žena o poduzetništvu, pružanjem organizacijske, financijske, prostorne i druge pomoći. 
 
REALIZIRANO: 
U suradnji sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstvom za osobe s invaliditetom 
Krapinsko-zagorske županije održana je 2014 godine 5. tematska sjednica «Mogućnosti razvoja 
socijalnog poduzetništva u Krapinsko-zagorskoj županiji». 6. tematska sjednica iste godine održana je 
na temu «Žene i Biznis» - predstavljanje rezultata istraživanja provedenog u okviru EU Progress-
projekta «Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog 
odlučivanja» i Strategije razvoja poduzetništva žena 2014. – 2020. Godine. 
 
Također smo podržali i sudjelovali u organizaciji 2. i 3. izložbenog sajma Obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstva i udruga s područja općine Bedekovčina koje je organizirala udruga Terem i Općinsko 
povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Zagorska razvojna agencija je u izvještajnom razdoblju organizirala 121 radionicu vezano uz 
poduzetništvo te su prosječno 30% osoba na tim radionicama činile žene.  
 
 
2.4. U suradnji s organizacijama civilnog društva pripremati će se i provoditi projekti u svrhu 
povećanja zaposlivosti žena. 
 
REALIZIRANO: 
Godine 2014. surganizirali smo Okrugli stol «Europske mogućnosti za ruralna područja: rodna 
perspektiva» - informiralo se žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u 
Europskoj uniji i nastojalo osvijestiti njihov doprinos EU te tribinu „Mladi na tržištu rada“ (u sklopu 
projekta „Za rad spremne“). Udruga CESI na području KZŽ provodila je još tri projekta koji se tiču 
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pitanja zapošljavanje i poduzetništva žena te smo sukladno mogućnostima podržali njihove aktivnosti.  
 
 
2.5. Provodit će se aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih i obiteljskih poslova te 
ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o djeci, uključujući promociju korištenja 
roditeljskog dopusta očeva. U tu svrhu će se sve zaposlenike u županijskoj upravi i institucijama u 
vlasništvu županije informirati o pravu očeva na korištenje roditeljskog dopusta te će se razraditi 
modeli dodatnih pogodnosti za zaposlenike županijske uprave kako bi se potaknulo veće 
sudjelovanje očeva u roditeljskim obvezama. 
 
REALIZIRANO: 
ŽPRS je sudjelovao u projektu “Zoomirajmo ravnopravnost” te smo tako dana 06. 03. 2013. godine u 
Bedekovčini u organizaciji Manjinske ženske udruge «Terem» održali izložbu «Zoomirajmo 
ravnopravnost» koja je imala za cilj promicati ravnopravnost sudjelovanja muškaraca u obiteljskom 
životu. 
Županija je dopisom informirala sve svoje zaposlenike o mogućnostima korištenja roditeljskog dopusta.  
 
 
2.6. Poticat će se povećanje kapaciteta te roditeljima prilagođena organizacija odgoja i obrazovanja 
djece predškolske dobi u općinama i gradovima te trgovačkim društvima i poslovnim organizacijama 
u javnom i privatnom vlasništvu. 
 
REALIZIRANO: 
Kapaciteti i mreža dječjih vrtića u nadležnosti su općina i gradova, a KZŽ od 2016. godine pruža 
financijsku pomoć organizaciji programa predškole za djecu koja su pred upisom u 1. razred osnovne 
škole (za 950 učenika i učenica u iznosu od 170.000 kn). 
 
2.7. Poticati će se stvaranje dostupnosti domova/ustanova za stare, bolesne i nemoćne, uključujući i 
mogućnost dnevnog boravka. 
 
REALIZIRANO: 
Na području KZŽ djelatno je 5 Domova socijalne skrbi, 7 Domova socijalne skrbi nad kojima osnivačka 
prava imaju fizičke i pravne osobe, te 11 Obiteljskih domova otvorenih u proteklom razdoblju. 
 
 
3. Obrazovanje, šport i kultura 
Ciljevi: Smanjiti rodnu segregaciju u obrazovanju između žena i muškaraca. Unaprijediti sudjelovanje 
žena u športu i kulturi. Promicati obrazovanje o ravnopravnosti spolova u školskom sustavu. 
 
3.1. U slučaju izjednačenog rezultata po svim osnovama vrednovanja pri dodjeli učeničkih i 
visokoškolskih stipendija, prednost će se dati podzastupljenom spolu.  
 
REALIZIRANO: 
U županijski pravilnik o stipendijama iz 2013. godine bila je uvrštena ova odredba. Obzirom da je 
Akcijski plan istekao prije izrade novog Pravilnika, a da se još uvijek čeka nova Nacionalna politika za 
ravnopravnost spolova odredba nije ponavljana u novom Pravilniku iz 2016. 
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3.2. U okviru natječaja za stipendije učenicima i učenicama, studentima i studenticama, uvesti će se 
dodatni bodovi za one koji se školuju za rodno netradicionalno zanimanje (ono zanimanje za koje se 
školuje manje od 40% podzastupljenog spola). 
 
REALIZIRANO: 
U županijski pravilnik o stipendijama iz 2013. godine bila je uvrštena ova odredba. Nije realizirana zbog 
nedostatka interesa kandidata i kandidatkinja što dodatno ukazuje na izrazitu spolnu segregiranost 
obrazovanja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Obzirom da je Akcijski plan istekao prije izrade novog 
Pravilnika, a da se još uvijek čeka nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova odredba nije 
ponavljana u novom Pravilniku iz 2016. 
 
 
3.3. Svake godine nakon završetka upisa u srednje škole te visoka učilišta koja djeluju na području 
županije izrađivati će se statističko izvješće sa spolno razlučenim podacima za svaku školu, visoko 
učilište i upisani program. Objedinjeno izvješće će se dostavljati Povjerenstvu za ravnopravnost 
spolova te će se sukladno izvješćima planirati daljnje mjere za smanjenje rodne/spolne segregacije u 
obrazovanju. 
 
REALIZIRANO: 
Izvješća su redovito prikupljana i pokazuju da i dalje postoji rodna segregacija po zanimanjima te da je 
potreban sustavni pristup ovom području posebice u dijelu motiviranja djevojaka za STEM područje. 
Primjerice u školskoj godini 2015/2016 u područje Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te 
Elektrotehniku i računalstvo upisala se samo jedna djevojka. Djevojke s više od 60% dominiraju u 
programima Gimnazije, Ekonomije, trgovine i poslovne administracije, Turizma i ugostiteljstva, 
Zdravstva i socijalne skrbi te Umjetnosti. 
 
 
3.4. Športašicama će se osigurati jednaka dostupnost športske infrastrukture, kako u vremenu 
korištenja tako i u kvaliteti, te dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u 
športu. Na godišnjoj razini će se pratiti kvantitativno i kvalitativno sudjelovanje žena u športskim 
klubovima na području županije. O navedenome će Zajednica športova jednom godišnje izveštavati 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ. 
 
REALIZIRANO: 
Sportska zajednica je redovito izvještavala Povjerenstvo o sudjelovanju žena u sportu u Krapinsko-
zagorskoj županiji. Zajednica je na godišnjoj Skupštini u ožujku 2013. godine u svoj Statut i druge akte 
uvela odredbu o minimalnoj 40%-noj zastupljenosti žena u svojim upravljačkim tijelima te za Izbornu 
skupštinu prilikom predlaganja članova Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i drugih tijela 
Zajednice od svojih članica tražiti da, gdje je god to moguće, poštuju Statutarne odluke Zajednice. Na 
razini članica Zajednice u 2015. godini bilo je 8% predsjednica klubova ili saveza, žene su činile 12% 
članica Izvršnih tijela te 20% Skupština uduga ili saveza. Ukupno je Zajednica zabilježila 21,4% 
sportašica u udrugama ili savezima na području KZŽ. Zajednica i udruge članice Zajednice nastoje 
osigurati skrb o ravnopravnom stručnom usavršavanju, osposobljavanju i zapošljavanju za oba spola. 
Sve udruge članice obvezne su sportašicama osiguraju jednaku dostupnost športske infrastrukture, 
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kako u vremenu tako i u kvaliteti korištenje, te dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i 
zapošljavanja u sportu.    
 
2016. godine održana je 14. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova na 
temu „Žene i šport“. Raspravljalo se o rodnoj ravnopravnosti u športu, položaju i udjelu žena i žena s 
invaliditetom u športu kako na županijskoj, tako i na nacionalnoj razini (u natjecateljskom, trenerskom i 
sudačkom području). 
 
 
3.5. Osigurat će se dodatna sredstva za poticanje rada postojećih ženskih športskih klubova i 
osnivanje novih. 
 
REALIZIRANO: 
Nažalost ova mjera nije provedena. 
 
 
3.6. Podržavat će se provedba i osiguravati financijska sredstva za potporu ciljanim znanstvenim 
rodnim istraživanjima i analizama, uključujući projekte u području kulture.  
 
REALIZIRANO: 
Nije bilo ovakvih zahtjeva pa isti nisu mogli biti niti poduprijeti. Ovo je mjera iz Nacionalne politike koja 
nije nužno prilagođena provedbi na lokalnoj razini. 
 
 
3.7. Zajednica tehničke kulture o sudjelovanju žena u programima tehničke kulture jednom godišnje 
izvještavati će Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ. 
 
REALIZIRANO: 
Zajednica tehničke kulture oglušila se na obaveze iz Akcijskog plana te nije dostavljala izvještaje. 
 
 
3.8. Poticati će se edukaciju nastavnika/ca i profesori/ca o ravnopravnosti spolova i suradnja s 
županijskim voditeljima građanskog odgoja i obrazovanja u cilju temeljitijeg uvođenja 
kroskurikulrne edukacije o ravnopravnosti spolova te  provođenje Modula za ravnopravnost spolova 
u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije. 
 
REALIZIRANO: 
U suradnji s Mrežom udruga Zagor izražena je publikacija za srednjoškolce/ke «Mladi, a tako 
ravnopravni» s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova među mladima, te su u travnju održane dvije 
radionice za srednjoškolce/ke u Srednjoj školi Zabok i Gimnaziji Zabok. Mreža udruga Zagor provodila 
je i projekt vezan uz medijsku pismenost u kojem se radilo na pitanjima medija i medijskog 
izvještavanja bez homofobije, rasizma i seksizma što se uklapa u područje građanskog odgoja I 
obrazovanja. U projektu su sudjelovale Srednja škola Zlatar i Gimnazija Zabok. 
 
2013. i 2015.. godine predsjednica Županijskog povjerenstva sudjelovala je u Stručnom povjerenstvu 
na smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja. 
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Kontinuirano smo informirali škole o javnim tribinama i događanjima koje smo provodili a koje se tiču 
tema iz programa Građanskog odgoja i obrazovanja te smo uspostavili dobru suradnju sa srednjim 
školama iz naše Županije. 
 
 
4. Zdravstvena i socijalna sigurnost žena i muškaraca 
Cilj: Unaprijediti rodno specifičnu zdravstvenu žaštitu u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
 
4.1. Pristupiti će se nabavi minimalno jednog ginekološkog stola za žene s tjelesnim invaliditetom. 
 
REALIZIRANO: 
Ginekološke ambulante Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije opremljene su s 5 ginekoloških 
stolova za žene s invaliditetom na lokacijama u Klanjcu, Zaboku, Donjoj Stubici i Konjšćini od čega je 
nabava 2 ginekološka stola za ordinacije Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i nabava stola za 
Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana financirana sredstvima županijskog proračuna. 
 
2015. godine održana je 11. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, a 
povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca „Položaj žena s 
invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji“ koja je iznjedrila i zaključke posebno vezane uz 
reproduktivna prava žena s invaliditetom te je Županija po tim zaključcima i postupila. Kao problem 
istaknuta je potreba za većom edukacijom zdravstvenog osoblja kao i rješavanje pristupačnosti 
pojedinih ginekoloških ambulanti u okviru Doma zdravlja KZŽ što nam predstoji učiniti u narednom 
razdoblju. 
 
 
4.2. U OB Zabok osigurati će se adekvatan prostor u okviru odjela babinjača, a u svrhu osiguranja 
viđanja majke i novorođenčeta od strane oca tijekom njihova boravka u bolnici. 
 
REALIZIRANO: 
Vođeni su razgovori s OB Zabok, ali nije realizirano. U okviru pilot projekta “Rodilišta prijatelji majki i 
djece” najavljeno je i da će se analizirati politika posjeta majkama i bebama u bolnicama. 
 
 
4.3. Poticati će se preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke, raka prostate te općenito 
programi zaštite reproduktivnog zdravlja. 
 
REALIZIRANO: 
Zdravstvene ustanove i organizacije civilnog društva kontinuirano su se uključivali u akcije pokrenute s 
nacionalnog nivoa. Ovdje posebno možemo istaknuti Zagorsku ligu protiv raka i udrugu Zlatno srce 
koje već godinama predano rade na osvješćivanju javnosti vezano uz rano otkrivanje raka dojke. Brojne 
udruge i političke organizacije također se uključuju u ove aktivnosti. 
Na području županije omogućeno je cijepljenje protiv HPV-a.  Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-
zagorske županije u sklopu redovnih aktivnosti provodi edukativne radionice u reproduktivnom 
zdravlju za učenike i učenice srednjih škola, i to: u 1. razredu program Utjecaj spolno prenosivih bolesti 
na reproduktivno zdravlje, a u 2. razredu program Zaštite reproduktivnog zdravlja (o sprečavanju 
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začeća i kontracepcijskim sredstvima). 
 
 
4.4. Sukladno raposloživim financijskim sredstvima pristupiti će nabavi suvremenih pomagala za 
olakšavanje poroda (stolčić, kada) za rodilište u OB Zabok 
 
REALIZIRANO: 
Županija je za zabočku bolnicu u svrhu podizanja kvalitete zdravstvene skrbi za majke i djecu nabavila 
sljedeću opremu: LED fototerapijske posteljice u kompletu za Odjel pedijatrije, opremu za pripremu 
lakšeg poroda (ljestve, užad, lopte) za Odjel ginekologije i porodništva, te CTG uređaj i električne prsne 
sisaljke za isti Odjel. 
OB Zabok uložila je značajne napore i vlastita sredstva u podizanje standarda skrbi za majke i djecu što 
je i rezultiralo velikim priznanjem i odabirom bolnice da sudjeluje u projektu projekta “Rodilišta 
prijatelji majki i djece” kao jedna od samo 4 bolnice u cijeloj RH. Cilj ove zajedničke inicijative 
Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku je daljnje prilagođavanje rodilišta potrebama 
majki, poboljšanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja, bolje informiranosti i 
partnerstva. OB Zabok od kraja 2016. godine primjenjuje  i novi način ublažavanja porođajnih bolova 
inhalacijom kombinacije dušik-oksida (plina) i kisika (zraka) iz cilindara pričvršćenih na masku koju 
rodilja drži na licu kada god joj je potrebno ublažavanje bolova i time je prva u Republici Hrvatskoj koja 
to primjenjuje.   
 
Također predsjednica ŽPRS sudjeluje u Koordinaciji za promicanje dojenja u KZŽ. U tom dijelu treba 
naglasiti veliki angažman Rodilišta OB Zabok kao i patronažnih sestara Doma zdravlja na promicanju 
dojenja. Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije provodi tečajeve za trudnice u svojim prostorima, 
a također je ustrojeno 12 grupa za podršku dojenja. Održano je ukupno 37 tečaja u koje je uključena 
451 trudnica i 87 pratnji. Tečajevi su u potpunosti besplatni za trudnice, a cilj je uključiti i educirati što 
više žena i budućih očeva. Čak 44% trudnica s područja Županije obuhvaćeno je trudničkim tečajem. 
Četiri patronažne sestre završile su edukaciju za IBCLC savjetnice za dojenje.  Djelatnice dviju 
pedijatrijskih ordinacija  primarne zdravstvene zaštite krenule su na edukaciju, a što je jedan od prvih 
koraka za dobivanju statusa ordinacije „Savjetovalište – prijatelj djece“.  Mjesta za dojenje su u knjižnici 
u Zlataru, Klanjcu, Pregradi i Svetom Križu Začretje te u Ljekarničkoj jedinicu u Krapini. Također klupe 
za dojenje nalaze se u Krapini, Humu na Sutli, Bedekovčini, Radoboju i Park za dojenje u Konjščini. 
 
 
Dodatno u području ovog cilja Povjerenstvo je reagiralo na situaciju vezano uz dostupnost usluga 
prekida trudnoće kao dijela zakonski dostupnih usluga u području reproduktivnog zdravlja. OB Zabok 
napravila je potrebne korake da ženama budu dostupne usluge prekida trudnoće, no još uvijek nije 
prihvaćena upotreba medikametozne metode pobačaja koju koriste pojedine bolnice u Hrvatskoj. 
 
 
5. Prevencija rodno uvjetovanog nasilja 
Cilj: Stvoriti sustav direktne podrške za žene žrtve nasilja. 
 
5.1. Podržati i sufinancirati će se pokretanje SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja 
sukladno Preporuci (2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena od 
nasilja. U tu svrhu surađivati će se s organizacijama civilnog društva. 
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REALIZIRANO: 
U Krapinsko-zagorskoj županiji je, uz prethodno održanu edukaciju volonterki, 9. 10. 2012. godine 
započeo s radom SOS telefon za žene žrtve nasilja, kao početna faza realizacije zajedničkog projekta 
Županije i Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba. U ovih gotovo 5 godina postignuti 
su sljedeći rezultati: 

● odrađeno je više od 1000 volonterskih sati, 
● educirano je 20 volonterki za rad na SOS telefonu za žene žrtve nasilja (rodna ravnopravnost, 

savjetovanje, komunikacijske vještine, rad na sos telefonu, pravni aspekti), 
● zaprimljeno i obrađeno je više od 200 poziva, 
● organizirano i provedeno je više od 10 intervizija i više od 10 supervizija za volonterke, 
● volonterke su sudjelovale na više od 8 dodatnih edukacija u području rada sa ženama žrtvama 

nasilja, rada na sos telefonu i savjetovanja općenito, 
● organizirane su 2 edukacije za stručne radnike (zdravstveni djelatnici, djelatnici u sustavu 

socijalne skrbi, policijski službenici), 
● početkom 2017. godine po dobivanju vlastitog prostora otvoreno je Savjetovalište za žene 

žrtve nasilja i opremljen je prostor Savjetovališta, 
● organizirano više od 40 javnih akcija, prezentacija u svrhu osvještavanja i senzibilizacije 

javnosti, 
● SOS telefon i savjetovalište postalo je članom Tima za prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja 

prema ženama Krapinsko-zagorske županije. 
 
 
5.2. Izraditi će se projekt otvaranja Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
U tu svrhu surađivati će se s organizacijama civilnog društva. 
 
REALIZIRANO: 
2012. godine izrađen je projekt Sigurne kuće koji je definirao sukladno Mreži socijalnih ustanova 
potrebe i mogućnosti u KZŽ u pogledu zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja. 2013. godine započelo se 
s preliminarnim aktivnostima vezanima uz realizaciju projekta između ostalog, 12. 12. 2013. godine 
organizirana je posjeta Međimurskoj županiji i Sigurnoj kući Čakovec te je održan sastanak s 
Ministarstvom socijalne politike i mladih. Nažalost zbog niza okolnosti, defanzivnog pristupa nadležnog 
ministarstva te nedostatka vlastitih nekretnina ovaj projekt nije do kraja realiziran. I dalje je u praksi 
vidljivo da žene ne odlaze u sigurnu kuću kad su u potrebi zbog zaposlenja odnosno školskih obaveza 
djece. Također kao veliki problem se pokazuje nedostatak socijalne stanogradnje. Bez većeg 
angažmana nadležnih ministarstava u oba područja vrlo teško će regionalna samouprava sama riješiti 
ovaj problem. 
 
 
5.3. Distribuirati će se Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja svim relevantnim 
ustanovama, uključivši osnovne i srednje škole. 
 
REALIZIRANO: 
2013. godine održana je 11. tematska sjednica vezana uz provođenje Protokola o postupanju u slučaju 
seksualnog nasilja uz sudjelovanje nadležnih tijela i institucija koji su obvezni provoditi odredbe 
Protokola u cilju adekvatne zaštite i potpore žrtvama seksualnog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
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U promociji Protokola sudjelovale su predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova te Ženske sobe. 
Protokol je distruibuiran nadležnim institucijama. 2014. godine održano je javno predavanje 
“Seksualno nasilje - upoznavanje s Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” u Zlataru, 
 
 
5.4. Organizirat će se i provoditi kampanje i druge aktivnosti, radionice, predavanja, tribine, okrugli 
stolovi o problemu rodno uvjetovanog nasilja, uključujući trgovanje ljudima i prostituciju kao i 
nasilje nad LGBT osobama te tiskati, distribuirati publikacije i edukativne materijale o svim oblicima 
nasilja nad ženama radi informiranja i podizanja javne svijesti o pojavi, problemima i načinima 
suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. 
 
REALIZIRANO: 
Tijekom perioda između raspuštanja starog i imenovanja novog saziva Županijskog povjerenstva u 
2013. godini, Županija je podržala provedbu radionice o trgovanju ljudima i kampanju «Dvije 
djevojčice» za profesore/ice, nastavnike/ice i stručne suradnike/ice u osnovnim i srednjim školama. 
Radionicu su proveli CESI, MUP i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Također zamjenica 
župana za društvene djelatnosti gđa. Jasna Petek 6. 11. 2013. godine susrela s Pravobraniteljicom za 
ravnopravnost spolova s kojom se razgovaralo o problematici ravnopravnosti spolova u Krapinsko-
zagorskoj županiji; tom prigodom je župan g. Željko Kolar izrazio podršku osnivanju Sigurne kuće u KZŽ. 
Sastanak između župana g Kolara, zamjenice gđe Petek i pravobraniteljice gđe Ljubičić ponovio i 13. 2. 
2017. godine 
 
Vezano uz problematiku nasilja, 2015. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe 
protiv nasilja nad ženama – 25. studenog, organiziran je okrugli stol „Rodno uvjetovano nasilje na 
Internetu“ u Zaboku. 2016. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava – 10. 
prosinca, održane su projekcije dokumentarnog filma „PRAJD ZA SVE NAS“ (film je presjek 15-godišnje 
borbe za promicanje temeljnih ljudskih prava LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj) u Krapini i Zaboku. 
 
 
Zaključno možemo konstatirati da je ŽPRS u okviru financijskih mogućnosti te ljudskih kapaciteta 
zadovoljavajuće provodio mjere iz akcijskog plana te će se aktivno uključiti u proces donošenja nove 
Nacionalne politike ravnopravnosti spolova. No, da bismo kao društvo zaista postigli stvarnu 
ravnopravnost spolova potrebno je da taj zadatak na sebe preuzmu sva tijela i institucije kao i drugi 
društveni akteri. 
 
 
 
 

                                                                                                                PREDSJEDNICA 
                                                                                                               ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA 

                                                                                                                ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
                                                                                                              Tajana Broz 
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1. Tajana BROZ, predsjednica 
 

2. Mišo GRILEC, zamjenik predsjednice 
 

3. Damir HRŠAK 
 

4. Mirjana KRIŽNIK 
 

5. Nenad BOROŠAK 
 

6. Martina KEČA 
 

7. Snježana ROMIĆ 
 

8. Tatjana TENŠEK 
 

9. Ivanka STANKOVIĆ, koordinatorica 
 

 



I Z V J E Š Ć E 
o zastupljenosti ženskih i muških osoba u tijelima Krapinsko-zagorske županije 

i ustanovama kojih je Županija osnivač  (stanje s 24. siječnja 2017.) 
 N A Z I V   T I J E L A ukupno 

čanova/ica 
Članica 

(Ž) 
Član 
(M) 

% 
članica u 

radnom tijelu 
1)  Županijska skupština 41 11 30 24 
2)  Odbor za predstavke i prijedloge 7 2 5 28 
3)  Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju 7 2 5 28 
4)  Odbor za gospodarstvo 7 2 5 28 
5)  Odbor za društvene djelatnosti 7 4 3 57 
6)  Odbor za komunalne djelatnosti 7 0 7 0 
7)  Odbor za promet i veze 7 0 7 0 
8)  Odbor za poljoprivredu 7 0 7 0 
9)  Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i 

prostorno planiranje 
7 1 6 14 

10)  Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 7 0 7 0 
11)  Povjerenstvo za priznanja 9 5 4 55 
12)  Mandatno povjerenstvo 3 2 1 67 
13)  Odbor za izbor i imenovanja 7 3 4 43 
14)  Odbor za financije i proračun 7 1 6 14 
15)  Odbor za statut i poslovnik 7 3 4 43 
16)  Gospodarsko – socijalno vijeće 12 5 7 42 
17)  Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije 
5  1 4 20 

18)  Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje KZŽ 5 1 4 20 
19)  Upravno vijeće Javne ustanove za upravljenje zaštićenim dijelovima 

prirode na području KZŽ  
5 2 3 40 

20)  Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 
Hrvatske (ispred KZŽ i zajednički) 

5 1 4 20 

21)  Komasacijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije 10 4 6 40 
22)  Povjerenstvo za udruge u poljoprivredi-ispunjavanje uvjeta 3 3 0        100 
23)  Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava udruga u poljoprivredi 5 5 2 71 
24)  Povjerenstvo za prigovore (udruge u poljoprivredi) 3 3 0        100 

 

     

25)  Povjerenstvo za  praćenje provedbe Pravilnika o mjerama ruralnog 
razvoja 

7 4 3 57 

      
26)  Stručna komisija za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području 

KZŽ 
5 0 5 0 

27) 

 

Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta odluka o zonama sanitarne 
zaštite izvorišta u KZŽ 

9 4 5 44 

28)  Županijski savjet mladih 11 6 5 54 

29)  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području KZŽ 5 2 3 40 

30)  Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 9 6 3 67 

31)  Odbor za sigurnost u prometu 9 1 8 11 

32)  Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 11 8 3 73 

33)  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  3 1 2 33 

34)  Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
Krapinske Toplice  

5 2 3 40 

35)  Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacju 
Stubičke Toplice  

5 3 2 60 

36)  Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ  5 3 2 60 
37)  Upravno vijeće Ljekarne KZŽ  5 3 2 60 

38)  Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo KZŽ  5 2 3 40 

39)  Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana 5 2 3 40 
40)  Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji 7 5 2 71 
41)  Pročelnici upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije 9 5 4 55 



2 Krapinsko-zagorska županija 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 

 

42)  Nadzorni odbor Službenog glasnika KZŽ d.o.o. 3 1 2 33 
43)  Nadzorni odbor Stubaka d.d. (ispred KZŽ) 2 1 1 50 
44)  Nadzorni odbor Piškornice d.o.o. (ispred KZŽ) 1 0 1 0 
45)  Upravno vijeće Veleučilišta „Hrvatsko zagorje“ Krapina 5 1 4 20 
46)  Procjeniteljsko povjerenstvo KZŽ 5 4 1 80 
47)  Stožer civilne zaštite KZŽ 15 3 12 20 
48)  Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije 7 2 5 29 
49)  Stručni tim za provođenje Plana za zdravlje 11 8 3 73 
50)  Savjet za zdravlje 11 5 6 45 
51)  Povjerenstvo za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije 5 3 2 60 
52)  Savjet za socijalnu skrb 15 12 3 80 
53)  Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici 11 9 2 81 
54)  Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika 4 3 1 75 
55)  Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 

studentima s područja KZŽ 
7 4 3 57 

56)  Savjet za razvoj civilnog društva KZŽ 15 12 3 80 
57)  Povjerenstva za dodjelu financijskih potpora programima i 

projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije 
(Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge I mlade): 
a)Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu 
b)Povjerenstvo za administrativnu provjeru – javni poziv za 
trogoodišnji program 
c)Povjerenstvo za ocjenjivanje – javni poziv za trogodišnji program 
d)Povjerenstvo za rješavanje prigovora – javni poziv za trogodišnji 
program 
e)Povjerenstvo za administrativnu provjeru – javni poziv za udruge 
proistekle iz Domovinskog rata 
f)Povjerenstvo za ocjenjivanje – javni poziv za udruge proistekle iz 
Domovinskog rata 
g)Povjerenstvo za rješavanje prigovora – javni poziv za udruge 
proistekle iz Domovinskog rata 
h)Povjerenstvo za administrativnu provjeru – natječaj (zdravlje, 
mladi, ranjive skupine) 
i)Povjerenstvo za ocjenjivanje – natječaj (zdravlje, mladi, ranjive  
skupine) 
j)Povjerenstvo za rješavanje prigovora – natječaj (zdravlje, mladi, 
ranjive skupine) 
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58)  Stručno povjerenstvo za brigu o starijim osobama 7 6 1 86 
59)  Školski odbor Srednje škole Bedekovčina 7 3 4 43 
60)  Školski odbor Srednje škole Konjščina 7 4 3 57 
61)  Školski odbor Srednje škole Krapina 7 5 2 71 
62)  Školski odbor Srednje škole Oroslavje 7 3 4 43 
63)  Školski odbor Srednje škole Pregrada 7 4 3 57 
64)  Školski odbor Gimnazije „A.G.Matoša“ Zabok 7 5 2 71 
65)  Školski odbor Srednje škole za umjetnost,dizajn,grafiku i odjeću 

Zabok 
7 7 0 100 

66)  Školski odbor Srednje škole Zabok 7 7 0 100 
67)  Školski odbor Srednje škole Zlatar 7 3 4 43 
68)  Školski odbor  Osnovne škole Bedekovčina 7 6 1 86 
69)  Školski odbor  Osnovne škole Belec 7 6 1 86 
70)  Školski odbor Osnovne škole „Stjepana Radića“ Brestovec 

Orehovički 
7 5 2 71 

71)  Školski odbor Osnovne škole „Vladmir Nazor“ Budinščina 7 6 1 86 
72)  Školski odbor Osnovne škole „Đure Prejca“ Desinić 7 4 3 57 
73)  Školski odbor Osnovne škole Donja Stubica 7 2 5 28 
74)  Školski odbor Osnovne škole Đurmanec 7 2 5 28 
75)  Školski odbor Osnovne škole Gornje Jesenje 7 4 3 57 
76)  Školski odbor Osnovne škole „Matije Gupca“ Gornja Stubica 7 2 5 28 
77)  Školski odbor Osnovne škole „Viktora Kovačića“ Hum na Sutli 7 5 2 71 
78)  Školski odbor Osnovne škole „Antuna Mihanovića“ Klanjec 7 5 2 71 
79)  Školski odbor Osnovne škole Konjščina 7 4 3 57 
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Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 

 

 

80)  Školski odbor Osnovne škole „Pavla Štoosa“ Kraljevec na Sutli 7 4 3 57 
81)  Školski odbor Osnovne škole Krapinske Toplice 7 2 5 28 
82)  Školski odbor Osnovne škole „Josipa Broza“ Kumrovec 7 5 2 71 
83)  Školski odbor Osnovne škole  „Franje Horvata Kiša“ Lobor 7 3 4 43 
84)  Školski odbor Osnovne škole Mače 7 5 2 71 
85)  Školski odbor Osnovne škole  Marija Bistrica 7 5 2 71 
86)  Školski odbor Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan 7 5 2 71 
87)  Školski odbor Osnovne škole Oroslavje 7 7 0 100 
88)  Školski odbor Osnovne škole „Antuna Mihanovića“ Petrovsko 7 3 4 43 
89)  Školski odbor Osnovne škole „Janka Leskovara“ Pregrada 7 4 3 57 
90)  Školski odbor Osnovne škole „Side Košutić“ Radoboj 7 5 2 71 
91)  Školski odbor Osnovne škole Sveti Križ Začretje 7 4 3 57 
92)  Školski odbor Osnovne škole „Lijepa naša“ Tuhelj 7 2 5 43 
93)  Školski odbor Osnovne škole Veliko Trgovišće 7 3 4 43 
94)  Školski odbor Osnovne škole „K.Š. Gjalskog“ Zabok 7 3 4 43 
95)  Školski odbor Osnovne škole „Ante Kovačića“ Zlatar 7 3 4 43 
96)  Školski odbor Osnovne škole Zlatar Bistrica 7 5 2 71 



 
       

                                      
 
              REPUBLIKA HRVTSKA 
 KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
 
KLASA: 004-02/17-01/05 
URBROJ: 2140/01-02-17-3 
Krapina, __. travnja 2017. 
 
 
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 24. sjednici održanoj dana __. 
travnja 2017. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. Prihvaća se Informacija o izvršenju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne 
politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području 
Krapinsko-zagorske županije. 
 

II. Informacija o izvršenju Akcijskog plana iz točke I. nalazi se  u privitku ovog Zaključka i 
čini njegov sastavni dio. 

 
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNICA 
                                                                                                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                   Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova, 
    n/p predsjednice Povjerenstva, 
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 
3. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu, 
4. za zbirku isprava, 
5. za prilog zapisniku, 
6. Pismohrana. 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                       Ž U P A N 
KLASA: 007-04/17-01/04 
URBROJ: 2140/01-02-17-3 
Krapina, 24. ožujka 2017. 
     
                                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:  Izvješće o radu Županijskog  
                        savjeta mladih za 2016. godinu 
 
             Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana  24. ožujka 2017. godine  d o n o s i   
 

Z A K LJ U Č A K 
        

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih 
za 2016. godinu. 

2) Prijedlog zaključka i Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih nalaze se u privitku i 
čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i 
prihvaćanje. 

3) Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog  Zaključka  zadužuje se Veronika 
Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih. 

4) Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih objaviti će se na mrežnim stranicama 
Krapinsko – zagorske županije.  

 
 

                                                                                          Ž U P A N 
                                                                                                              Željko Kolar 
                                                                                                                   
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za zbirku isprava, 
3. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, za objavu 
    na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije, 
4. Pismohrana. 
 

 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
KLASA: 007-04/17-01/04 
URBROJ: 2140/01-05-17-2 
Krapina, 24. ožujka 2017.  
                                    Ž U P A N  
                    ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:     Izvješće o radu Županijskog  
                          savjeta mladih za 2016. godinu 
 
PRAVNI TEMELJ:   članak 19. st. 6. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj  41/14.),  
                                      članak 19. st. 7. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni  
                                      glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14.)  i članak 17. Statuta  
                                      Krapinsko-zagorske  županije  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  
                                      županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) 
NADLEŽNOST  
ZA DONOŠENJE:        Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:      Županijski savjet mladih 
 
IZVJESTITELJICA:   Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih  
 
OBRAZLOŽENJE: 
Člankom 19. Zakona o savjetu mladih i člankom 19. st. 7.  Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih propisano je da Županijski savjet mladih do 31. ožujka tekuće godine podnosi Županijskoj 
skupštini godišnje izvješće o svom radu za prethodnu godinu, te ga dostavlja Županu na znanje, 
koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Županije. Temeljem navedenoga, na 10. sjednici Savjeta 
mladih, održanoj 24. ožujka 2017. godine, Županijski savjet mladih donio je Izvješće o radu za 
2016. godinu.  
Izvješće se sastoji od prikaza po aktivnostima utvrđenima Programom rada Savjeta mladih za 2016. 
godinu.  
Predlaže se Županu da Izvješće razmotri, objavi na mrežnim stranicama Županije te proslijedi 
Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije. 
 
                                       PROČELNICA  

       Ljiljana Malogorski                                                                                                 
 
Prilozi: Izvješće o radu za 2016. godinu,                              
             Prijedlog zaključka župana,               
             Prijedlog zaključka Županijske skupštine 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH 
 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU 
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Šesta sjednica Županijskog savjeta mladih, Bedekovčina 
Mogućnosti razmjene studenata i učenika srednjih škola, te općenito mladih osoba u KZŽ 

Doneseno Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2015.godinu 
 
 
Šesta sjednica Županijskog savjeta 
mladih održana je 04.ožujka 
2016.g. u Bedekovčini. Članice i 
članovi Savjeta mladih raspravljali 
su o razmjenama učenika srednjih 
škola, studenata i općenito mladih 
osoba. O temi su ih temeljitije 
informirali gđa Daniela Usmiani iz 
Srednje škole Bedekovčina i 
učenica Paula Bačani.  
Profesorica Usmiani predstavila je 
programe razmjene koji su 
proteklih godina realizirani u 
sklopu SŠ Bedekovčina, dok je 
Paula Bačani govorila o svojim 
osobnim iskustvima u realiziranju 

zamjene te samom boravku u inozemstvu. Svoja iskustva i znanja o ovoj temi predstavili su i zamjenica župana za 
društvene djelatnosti gđa Jasna Petek, načelnik Bedekovčine g. Darko Ban i predstavnici lokalnih savjeta mladih koji su 
kao gosti nazočili sjednici. Županijski savjet mladih je na  temelju provedene rasprave donio 5 preporuka upućenih 
nadležnim tijelima sa svrhom poboljšanja sustava razmjene. 
Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije je u Bedekovčini donio i  Izvještće o radu u 2015. godini.  

 

 

Skupština KZŽ  prihvatila Izvješće o radu Savjeta mladih KZŽ  u 2015. godini 
 

 

Županijska skupština je na svojoj 18. sjednici, održanoj 16. ožujka 2016. godine, prihvatila Izvješće o radu Županijskog 
savjeta mladih u 2015. godini. 

Izvješće je članicama i članovima Skupštine predstavila predsjednica Savjeta mladih KZŽ  Veronika Kolman. 

 

 

SURADNJA SA ŽUPANIJSKOM SKUPŠTINOM, ŽUPANOM I PREDSTAVNICIMA TIJELA ŽUPANIJE 
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Sedma sjednica Županijskog savjeta mladih, Zabok 
Mogućnosti volontiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji 

Županijski savjet mladih je 17. lipnja 2016. godine održao svoju sedmu sjednicu koju je posvetio mogućnostima 
volontiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Članica Savjeta i voditeljica projekta 
VolontirAjmo Nikolina Bertol iznijela je osnovne 
informacije o volontiranju u našoj županiji i 
iskustvima u radu volonterskog centra 
VolontirAjmo. Zamjenica župana za društvene 
djelatnosti gđa Jasna Petek poručila je da 
Županija na različite načine pokušava istaknuti 
važnost volontera, te se osvrnula na izbor 
najvolontera Krapinsko-zagorske županije. U 
daljnjoj su raspravi uz članove Savjeta mladih 
sudjelovali i najvolonteri Krapinsko-zagorske 
županije Sandra Benčić i Zdenko Babić. 
Razmjena mišljenja rezultirala je prijedlozima o 
mogućnostima poticanja volontiranja koje je Savjet mladih u obliku 5 preporuka predložio nadležnim tijelima. 

Članice i članovi Savjeta na ovoj su sjednici raspravljali i o načinima  ostvarivanja financijske potpore za projekte 
usmjerene na mlade iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu u 
sklopu Poziva kojeg je objavilo Ministarstvo socijalne politike i mladih te o sudjelovanju svojih članova na Sajmu 
udruga KZŽ,  sastanku nacionalne koordinacije županijskih savjeta mladih i Youth Regional Networka.  

 

 

Osma sjednica Županijskog savjeta mladih, Tuhelj 
Razvitak građanske kompetencije mladih u KZŽ 

Donijet je Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017.godinu  
U petak, 07. listopada 2016. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije održao je u Tuhlju svoju 8. sjednicu, s temom 

''Razvoj građanske kompetencije mladih u KZŽ''. 
Svrha tematske sjednice bila je rasprava o razvitku 
mladih na području KZŽ ka aktivnim i odgovornim 
građanima koji znaju svoja prava i odgovornosti. 
Sjednici su prisustvovale Tajana Broz, voditeljica 
programa Društveni aktivizam i politički procesi u 
Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i 
Snježana Romić, predsjednica Županijskog 
povjerenstva za provođenje Smotre projekata iz 
građanskog odgoja i obrazovanja. U raspravi su im se 
pridružili i predsjednik Savjeta mladih Općine Tuhelj 
Tomislav Tramišak i zamjenik načelnika Općine 
Tuhelj Mladen Hercigonja. Stoga su po završetku 
sjednice formulirane preporuke političkim strankama 
u KZŽ po pitanju sudjelovanja mladih na listama za 
lokalne izbore, te njihovom podmlatku po pitanju 

edukacija mladih članova i simpatizera stranaka u cilju aktivnijeg angažmana mladih na političkoj sceni. Uz druge 
preporuke, Savjet mladih predlaže i veću otvorenost za prijedloge mladih, te više izdvojenih financijskih sredstava za 
programe građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama. 
Na sjednici donijet je i Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017.godinu, u kojem se predviđaju tri tematske 
sjednice po pitanju važnosti lokalnih programa djelovanja za mlade, nasilju među mladima i participacije mladih žena u 
odlučivanju. U suradnji s organizacijama civilnog društva i KZŽ sljedeće godine Savjetu mladih predstoji i nastavak 
započetog projekta novog Regionalnog programa djelovanja za mlade. Županijski savjet mladih bit će domaćin 
Koordinacije županijskih savjeta mladih Hrvatske, no sudjelovat će i na sjednici Koordinacije u Karlovcu, te sjednicama 
Youth Regional Networka.  
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Sastanak sa Županijskim stručnim vijećem Građanskog odgoja i obrazovanja,Tuhelj  
 
Predsjednica Županijskog savjeta mladih 
Veronika Kolman je u utorak, 29. studenoga 
2016. godine, prezentirala rad Savjeta mladih KZŽ 
članovima Županijskog stručnog vijeća 
Građanskog odgoja i obrazovanja.  
Na sjednici su usuglašene inicijative Savjeta 
mladih prema nadležim institucijama po pitanju 
provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u 
školama. 
 
 
 
 

 

Skupština KZŽ  prihvatila Program rada Savjeta mladih KZŽ  za 2017. godinu 
 
 
Predsjednica Savjeta mladih Krapinsko-zagorske 
županije Veronika Kolman sudjelovala je na 22. 
sjednici Županijske skupštine održanoj 
13.12.2016.g. i u sklopu nje prezentirala Program 
rada Savjeta mladih za 2017. godinu.  
 
Županijska skupština dala je suglasnost na 
predloženi Program. 
 
 
 

 

Deveta sjednica Županijskog savjeta mladih, Marija Bistrica  
Učinkovito gospodarenje otpadom u KZŽ 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije svoju devetu sjednicu održao je u Mariji Bistrici na kojoj je glavna tema 
rasprave bilo učinkovito gospodarenje otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

Članice i članovi Savjeta mladih  raspravljali su o trenutnom 
stanju u procesu gospodarenja otpadom u Krapinsko-
zagorskoj županiji, zakonskoj regulativi te osobito o 
praktičnim problemima s kojima se građani susreću.  Mlade je 
s cijelom problematikom podrobnije upoznala stručna 
savjetnica za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske 
županije gđa Božica Rinkovec. U raspravi, koju su zajednički 
moderirali predsjednica Županijskog savjeta mladih Veronika 
Kolman i član Savjeta Jurica Gregurić, osobito su istaknuta 
neka od postignuća u sklopu Plana gospodarenja otpadom 
KZŽ 2008.-2015., kao i dobri primjeri nekih europskih država 
koji su prošle dugi proces postizanja trenutnog stanja 
iskoristivosti otpada. Županijski savjet mladih  temeljem 

rasprave formirao je preporuke u kojima je izdvojio neke od mogućnosti koje sustav pruža za poboljšanje procesa 
učinkovitog gospodarenja otpadom. 
Članice i članovi Savjeta su na ovoj sjednici raspravljali i o izvještajima o sudjelovanju na Plenarnoj sjednici Youth 
Regional Networka u Rumunjskoj te Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Karlovcu. 
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U 2016. godini započet je projekt „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“ kojeg provodi 
Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i u suradnji sa Savjetom mladih KZŽ. Sufinancira ga 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s iznosom od 59.292,00 kn, a 30% iznosa financira 
Krapinsko-zagorska županija.  

Navedeni projekt za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala 
mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji, te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u 
procesima donošenja odluka. 

Središnju aktivnost čitavog  predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će 
pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno 
provoditi projekti i programi usmjereni mladima. 

 

Sudjelovanje članova SM KZŽ u projektu:  
 Izvoditeljice projekta su članice SM KZŽ Željka Cvrtila, Veronika Kolman i Vedrana Tkalec 

 Provođenje upitnika o problemima i potrebama mladih na području KZŽ 

 Održana je javna tribina za izradu RPDM-a u Centru za mlade KZŽ u Zaboku 

 Održana je cjelodnevna radionica o javnim politikama za mlade s konkretnim koracima u 
pripremi novog Regionalnog programa djelovanja za mlade. 

 Članovi Radne grupe za izradu nacrta Regionalnog programa djelovanja za mlade su članovi 
SM KZŽ Jurica Gregurić i Neven Lukina 

 
 

Javna tribina za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ 
Centar za mlade KZŽ, Zabok 

 

U petak 25. studenog 2016. u 
Centru za mlade KZŽ u Zaboku 
održana je javna tribina u okviru 
projekta „Regionalni program za 
mlade Krapinsko-zagorske 
županije 3.0“.  

Na tribini se govorilo o javnim 
politikama i politikama za 
mlade, procesu izrade 
regionalnog programa 
djelovanja za mlade (s osvrtom 
na to što su programi za mlade, 
kako se izrađuje, tko sudjeluje u 
njegovoj izradi, te kako će teći 

proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županiji). Sudionicima su predstavljeni primjeri dobre 
prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika kreiranja programa za područje Grada 
Zagreba, Grada Pregrade, Koprivničko-križevačke županije i Krapinsko-zagorske županije. 

Gosti tribine bili su Ante Martić - voditelj regionalnog Info centra za mlade, Ane-Mary Grilec - predsjednica Savjeta 
mladih Grada Pregrade, Dario Car - predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije i Ivana Radanović - 
koordinatorica Mreže udruga Zagor. Tribinu je moderirala Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih 
KZŽ. Na kraju tribine se raspravljalo o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije. 

 

SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, REGIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE KZŽ 3.0 
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Cjelodnevna radionica za izradu Regionalnog programa za mlade KZŽ 
Centar za mlade KZŽ, Zabok 

17.prosinca 2016.godine u Centru za mlade KZŽ održala se cjelodnevna radionica za izradu novog Regionalnog 
programa za mlade KZŽ 3.0. Radionici se pridružila i zamjenica župana gđa Jasna Petek koja je ukazala na važnost 
uključenja što većeg broja mladih u procese koji će dovesti do kvalitetnije izrade ove strategije za mlade. Gošća je bila i 
gđa Marija Lugaric koja je sudionicima/cama predstavila kako su se na nacionalnoj razini donosile politike za mlade u 
posljednjih 20 godina i kako je izgledao proces izrade prvog Nacionalnog programa za mlade. 

Ovaj program izrađuje se 3. put (2006., 2011. i 2016.) a uz iskustvo izrade i provedbe posljednjih 10 godina 
dosadašnjeg programa, voditeljice radionice Tajana Broz i Ivana Radanović (koje su aktivno radile na prvom i drugom 
programu) sudionicima/cama su predstavile kako izgleda ciklus javnih politika na regionalnoj razini, koja je uloga 
županije i kako izgleda donošenje proračuna. 

Osim teorijskih znanja, sudionici/ce su radili i praktično pri čemu se naglasak stavljao na sve skupine mladih i važnost 
rješavanja problema i potreba svih skupina mladih. Također, mladi su raspravljali i o svojoj ulozi u izradi javnih politika, 
metodama prikupljanja podataka te tko su dionici koji mladima mogu pomoći u rješavanju njihovih problema. 
Sudionici/ce su radili i na planiranju novog Regionalnog programa za mlade pri čemu se raspravljalo o problemima i 
kako definirati mjere poboljšanja. 

 

 

Aktivnosti koje predstoje u 2017.godini:  
 Izrada nacrta Regionalnog programa djelovanja za mlade 

 Organizacija javne rasprave o nacrtu prijedloga RPDM-a 

 Usvajanje RPDM-a od strane Skupštine KZŽ 

 Organiziranje 2 javne akcije s ciljem informiranja mladih i građana o regionalnom programu 
djelovanja za mlade te aktivnom uključenju u procese donošenja odluka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 |  

 

Treća sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih, Karlovac 

 
Članica Savjeta mladih KZŽ Željka Cvrtila 
sudjelovala je na Trećoj sjednici 
Koordinacije županijskih savjeta mladih RH 
koja je 10. lipnja 2016. godine održana  u 
Karlovcu. 
Na sastanku se raspravljalo o obukama 
članova savjeta mladih koje su provedene 
diljem Hrvatske (u Krapini je održana u 
srpnju 2015. godine), stvaranju baze 
podataka, prijedlogu programa rada te o 
izvještaju međunarodne tajnice. Naglasak je 
stavljen na donošenje prijedloga programa 
rada Koordinacije koji obuhvaća 
zagovaranje donošenja županijskih 

programa djelovanja za mlade, stvaranje baze podataka na razini županijskih savjeta mladih, promicanje 
međunarodne suradnje, zagovaranje ponovnog održavanja Nacionalne konferencije savjeta mladih te izgradnju 
vizualnog identiteta Koordinacije.  
Ova je koordinacija osmišljena kao platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te zajedničku analizu opće 
prisutnih problema. Uključivanjem svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjeta mladih Grada Zagreba Koordinacija 
povezuje kapacitete savjeta, harmonizira njihov rad i povećava uključenost mladih u kreiranje i implementaciju 
regionalnih politika. 
 
. 

Plenarna sjednica Youth Regional Networka, Oppland, Norveška 
Prelazak s linearnog na kružno gospodarstvo 

 

Veronika Kolman i Neven Lukina, predstavnici Savjeta mladih KZŽ sudjelovali su od 30.04. do 01.05.2016. na plenarnoj  
sjednici Youth Regional Networka, regionalne mreže mladih koja okuplja predstavnike mladih iz europskih regija te 
potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i međuregionalno 
povezivanje mladih. 
Sjednica YRN- a okupila je u norveškom gradu Lillehammeru šezdesetak predstavnika mladih iz 19 europskih zemalja. 
Prelazak s linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i 
produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda - bila je glavna tema sjednice. Sudionici sjednice imali su priliku 
raditi u nekoliko odbora, a naši predstavnici sudjelovali su u odboru „Poduzetništvo i profesionalni život mladih“. 
Sudionici plenarne sjednice imali su priliku vidjeti primjer dobre prakse upravo u regiji Oppland u Norveškoj, gdje 
postoji infrastrukturni sistem recikliranja, te spaljivanja otpada kako bi se koristio kao biogorivo. Na dnevnom redu 
sjednice bio je i izbor novog vodstva YRN-a: za predsjednicu je izabrana Gloria Vitaly iz Norveške, a u predsjedništvo su 
izabrana čak 4 hrvatska predstavnika. 

NACIONALNA I MEĐUNARODNA  SURADNJA 
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Plenarna sjednica Youth Regional Networka, Vrancea, Rumunjska 
Realizacija potpisane Pariške konferencije o klimatskim promjenama u regijama EU 

Predstavnici Savjeta mladih KZŽ Veronika Kolman i Vedran Kašić od 18. do 20. studenoga 2016. godine sudjelovali su 
na plenarnoj sjednici Youth Regional Networka, regionalne mreže mladih koja okuplja predstavnike mladih iz 
europskih regija te potiče na razmjenu ideja i iskustava, ali i usmjerava na osmišljavanje zajedničkih projekata i 
međuregionalno povezivanje mladih.  
Sjednica YRN-a okupila je u rumunjskom gradu Focsani tridesetak mladih predstavnika europskih zemalja. Izazovi u 
realizaciji Pariške konferencije o klimatskim promjenama iz 2015. na kojoj su vlade postigle dogovor da će porast 
prosječne svjetske temperature zadržati na razini znatno manjoj od 2°C u usporedbi s predindustrijskim razinama te da 
će ulagati napore da se taj porast ograniči na 1,5°C – bile su glavne teme sjednice. Sudionici sjednice imali su priliku 
raditi u nekoliko odbora, a naši predstavnici sudjelovali su u odboru „Zdravlje i socijalna politika''. Na dnevnom redu 
bila je i rasprava o prijedlogu novog Statuta Youth Regional Networka s jasno definiranim planovima te dugoročnom 
vizijom organizacije. 

 

Nacionalna konferencija Savjeta mladih Hrvatske, Karlovac 

Veronika Kolman i Željka Cvrtila sudjelovale  su u ime Savjeta mladih KZŽ na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 
Republike Hrvatske koja je održana od 2. do 4. prosinca u Karlovcu.  

Konferencija ''Želimo znati koji su gradovi dobri za mlade!'' okupila je gotovo stotinu sudionika iz više 40 općinskih, 
gradskih i županijskih savjeta mladih iz cijele Hrvatske. Glavna tema rasprave bilo je licenciranje jedinica lokalne 
samouprave pogodnih za mlade. Ovim bi se modelom, po uzoru metodu općina i gradova prijatelja djece te na sličan 
slovenski model, potaknulo općine, gradove i županije da  dodatno unaprijede život mladih u lokalnoj sredini.  

Program Nacionalne konferencije se uz plenarni dio sastojao i od radionica koje su trebale unaprijediti metodologiju 
izvještavanja o radu savjeta mladih te unaprijediti mogućnosti uspoređivanja, suradnje i prenošenje primjera dobre 
prakse između savjeta mladih. Mladi aktivisti uz kvalitetno mentorstvo, mnoštvo gostiju te primjera dobre prakse 
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iznjedrili zaključke za koje vjeruju da će u suradnji sa svim razinama vlasti poboljšati status savjeta mladih s konačnim 
ciljem veće uključenosti mladih u kreiranje politika i sudjelovanja u odlučivanju. 

 

 

Konferencija "Važnost uključivanja mladih u politiku", Crikvenica 

 

U Crikvenici je od 22. do 23. listopada 2016. godine održana 
konferencija "Važnost uključivanja mladih u politiku", na kojoj su 
sudjelovale predstavnice Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije 
Veronika Kolman, Vedrana Tkalec i Kristina Rafaj.  

U panel raspravi  o svojim iskustvima, problemima, kao i konstruktivnim 
rješenjima prema većoj uključenosti mladih u društvena zbivanja, 
lokalnu politiku i procese donošenja odluka sudjelovali su Nenad Livun, 
predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatske, Maja Grubišin, pomoćnica 
Ministra pravosuđa (Most), Dragan Vulin, predsjednik HDSSB-a i Ivona 
Milinović, asistentica u uredu zastupnika u EU parlamentu (HDZ). 

 Organizatori konferencije bili su Koordinacija gradskih savjeta mladih 
Republike Hrvatske i Savjet mladih Grada Crikvenica. 

 

 

 

 

Održana tribina o potrebama mladih u Svetom Križu Začretju 
 
Predsjednica Savjeta 
Veronika Kolman je u utorak, 
24. svibnja 2016. godine, 
sudjelovala na tribini „Mladi 
u Svetom Križu Začretju“ koja 
je održana u organizaciji 
Savjeta mladih Općine Sveti 
Križ Začretje. 
Tribina je bila namijenjena za 
sve mlade osobe koje imaju 
ideje, kritike, savjete kako 
unaprijediti život mladih u 
Općini. Tribinu kojoj je 
prisustvovalo petnestak 
mladih osoba otvorila je 
predsjednica Savjeta mladih 
Općine Sveti Križ Začretje, 
Tatjana Vorih. Veronika 

Kolman, predsjednica Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije potom je održala prezentaciju o tome što je Savjet 
mladih te koje aktivnosti provodi Savjet mladih KZŽ. Analizu ankete o životu mladih u Općini Sveti Križ Začretje 
provedene od strane Općinskog Savjeta mladih isprezentirala je predsjednica istog. Analiza i prezentacija potaknule su 
dvoipolsatnu raspravu među sudionicima tribine koji su potom većinu pitanja usmjerili prema načelniku Marku Kosu. 
Pokazalo se kako je zaista potrebno više ovakvih tribina na kojima se čuju mladi kako bi se mogle ispuniti njihove 
potrebe.  
 

 

SURADNJA S LOKALNIM SAVJETIMA MLADIH U KZŽ 
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Ostale aktivnosti s lokalnim Savjetima mladih u županiji 
 Poziv na sjednice Savjeta mladih upućivao  se predstavnicima lokalnih Savjeta mladih u Županiji. Na sjednicama 

Županijskog savjeta mladih redovito su sudjelovali predstavnici lokalnih Savjeta mladih. Sjednice su se održavale 
svaki put na različitim mjestima s ciljem bolje komunikacije s lokalnim Savjetima mladih. 

 Uspostavljena je  kontinuirana komunikacija, te  podrška u radu  članovima lokalnih Savjeta mladih kroz 
odgovornosti  članica i članova Županijskog savjeta mladih prema teritorijalnom principu. 

 
 
 

 Informiranje o radu Savjeta mladih provodilo se sudjelovanjem na događanjima, priopćenjima u medijima i 
društvenim mrežama, a u tu svrhu  izradili su se informativni letci i ostali materijali.  

 Ažurno revidiranje web stranice  i redovita aktivnost na društvenim mrežama s ciljem informiranja mladih i udruga 
mladih o mogućnostima za prijavu na natječaje za dodjelu financijskih sredstava, informiranja o edukacijama i  
ostalim mogućnostima mladima. 

 8.prosinca 2016. u ''Emisiji za mlade'' Radio Stubice gostovala je  predsjednica Županijskog savjeta mladih 
Veronika Kolman. Tema emisije bile su aktivnosti Županijskog savjeta mladih u 2016.godini, plan za sljedeću 
godinu, kao i donošenje Regionalnog programa djelovanja za mlade. 

 21.prosinca 2016. u emisiji Radija Hrvatsko zagorje Krapina gostovala je članica Savjeta mladih KZŽ Nikolina Krušelj 
s temom položaja mladih u KZŽ, te donošenja Regionalnog programa djelovanja za mlade KZŽ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMIRANJE O RADU SAVJETA MLADIH 
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Najvažnije aktivnosti Županijskog savjeta mladih u brojkama: 
1 NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH 

1 NAJISTAKNUTIJA AKTIVNOST U SURADNJI S LOKALNIM SAVJETIMA MLADIH 

2 PLENARNE SJEDNICE YOUTH REGIONAL NETWORKA 

2 GOSTOVANJA U RADIJSKOJ EMISIJI 

4 SJEDNICE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

5 AKTIVNOSTI NA REVIDIRANJU REGIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE U SKLOPU  
SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 

11 GOSTIJU NA SJEDNICAMA 

11 ČLANOVA I 11 ZAMJENIKA ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

21 DONESENA PREPORUKA PREMA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA 

 

Županijski savjet mladih Krapinsko-zagorske županije osnovan je kao savjetodavno tijelo  Krapinsko-
zagorske županije koje promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih na  razini Županije. 

Formiranjem kritičkog stava na temelju stručnih izlaganja i općih podataka, inovativnim i kreativnim 
pristupom rješavanju problema, kao i angažmanom u radnim tijelima Županijske skupštine, te u procesima 
donošenja odluka i kreiranja javnih politika,  Savjet mladih želi biti aktivan promicatelj prava, potreba i 
interesa mladih na  razini Županije. Kontinuiranom podrškom i motivacijom lokalnih Savjeta mladih cilj nam 
je stvoriti proaktivnu snagu mladih koja će zahvaljujući međusobnoj razmjeni iskustava i komunikaciji biti 
prepoznatljiv pokretački element u donošenju odluka od potreba i interesa svih mladih na području 
Županije.   

 

Predsjednica Županijskog savjeta mladih 
                                                                                                                         Veronika Kolman 



 
                              

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 007-04/17-01/04 
URBROJ: 2140/01-01-17-3 
Krapina,  __ .  travnja 2017. 
 
 
 

Na temelju članka 17.  Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 24. sjednici održanoj dana   . 
travnja 2017. godine donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Županijskog savjeta mladih za  2016. godinu    
- 

   
I. Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu.  

 
II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini njegov sastavni dio. 

 
 
 

 
            PREDSJEDNICA 
             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
             Vlasta Hubicki, dr. vet. med.                                                                                   
 
 
Dostaviti:       
1. Županijski savjet mladih, 

n/p predsjednice Veronike Kolman,, 
Tuhelj, Trsteno 14, 

2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 

 



 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                       Ž U P A N 

KLASA: 500-01/17-01/56 
URBROJ: 2140/01-02-17-3 
Krapina, 16. ožujka 2017. 
 
 
            
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke  
                      službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2016. godinu 
 

           Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan 
Krapinsko-zagorske županije, dana 16. ožujka 2017. godine, d o n o s i 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu 
mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2016. godinu. 
 

2) Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te 
se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 

3) Za izvjestiteljice po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuju se Marina 
Stanković – Gjuretek, predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 
području Krapinsko-zagorske županije i Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice 
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. 

 
 

Ž U P A N 
                    Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
 



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
                  udruge i mlade 
KLASA: 500-01/17-01/56 
URBROJ: 2140/01-09-17-2 
Krapina, 16. ožujka 2017. 
 
        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:     Izvješće o radu mrtvozorničke službe i  obavljenim obdukcijama 
              za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu 
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 7. stavak 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju  
   vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14) 
 
NADLEŽNOST: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području   
                                   Krapinsko-zagorske županije 
 
IZVJESTITELJICE: Marina Stanković – Gjuretek, predsjednica Povjerenstva 
   Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za  
                                   zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske 
županije, sukladno obvezi propisanoj člankom 7. stavak 3. alineja 6. Pravilnika o načinu 
pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 
63/14), izradilo je godišnje izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama za 
2016. godinu. 
 Člankom 7. stavkom 4. istog Pravilnika propisano je da Povjerenstvo godišnja izvješća 
o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe dostavlja Ministarstvu, Hrvatskom 
zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave. 
 Slijedom navedenog, predmetno Izvješće dostavlja se Županu i Županijskoj skupštini 
na znanje. 
 
         PROČELNICA 
           Martina Gregurović Šanjug  
Prilozi: 
- Izvješće, 
- Zaključak Župana, 
- Prijedlog zaključka. 
            



 
 
 
 
 

 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
                        udruge i mlade 
         Povjerenstvo za nadzor nad radom 
           mrtvozornika na području KZŽ 
 
KLASA: 500-01/17-01/56 
URBROJ: 2140/01-09-17-1 
Krapina, 7. ožujka 2017. 

 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 ZA 2016. GODINU 

 
 

Sukladno članku 189. i članku 190. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne 
novine, broj: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11,12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13,  
22/14, 154/14 i 70/16 ) za svaku umrlu osobu utvrđuje se vrijeme i uzrok smrti. Predstavničko 
tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, odnosno gradskih 
vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno iznimno drugih zdravstvenih radnika 
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.  

Nadalje, člankom 5. stavkom 1. i 2. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju 
vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj: 46/11, 6/13 i 63/14) (dalje u tekstu: Pravilnik) 
određene su obveze predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave da:  

• utvrđuje potreban broj mrtvozornika za područje jedne ili više općina odnosno grada, 
kao i uže područje na kojem će svaki od njih obavljati pregled umrlih 

• imenuje povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika koji obavljaju mrtvozorenje 
izvan zdravstvene ustanove  

• vodi evidenciju mrtvozornika na području županije 
• osigurava naknadu za obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove 

mrtvozornika koji se isplaćuju iz proračuna županije 
• osigurava dovoljan broj obrazaca potvrde o smrti, dozvola za ukop/kremiranje i 

očevidnika o obavljenim pregledima umrlih osoba  
• osigurava dovoljan broj popratnica za prijevoz i obdukciju  
• pohranjuje ovjerene očevidnike o obavljenim pregledima umrlih osoba  
• osigurava sredstva za organizaciju mrtvozorničke službe  
• obavještava nadležni matični ured o imenovanim mrtvozornicima na svom području.  

Sukladno navedenom, Županijska skupština donijela je Rješenje o imenovanju 
Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije 
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj  30A/15), kojeg, sukladno članku 7. stavku 
1. Pravilnika, čine četiri člana: 



• Marina Stanković Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva, predstavnica Zavoda za 
javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, predsjednica Povjerenstva, 

• Lovorka Vrančić-Škof, dr. med., predstavnica iz redova mrtvozornika, članica,  
• prim. dr. sc. Cvjetko Lež, dr. med. spec. patolog, predstavnik iz redova doktora medicine 

specijalista patološke anatomije, član, 
• Martina Gregurović Šanjug, predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, 

udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije, članica. 
 
Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika, između ostalog, propisana je obveza Povjerenstva 

da u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika posebno: 
• ovjerava evidenciju mrtvozornika za područje županije, 
• obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku godinu,  
• razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na 

pojedinom području te, po potrebi, obavješćuje Ministarstvo zdravlja o primjedbama 
mrtvozornika, 

• predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o 
predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo zdravlja, 

• nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena 
i uzroka smrti, 

• izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, 
temeljem čega je i izrađeno predmetno Izvješće za 2016. godinu. 

Prema Evidenciji mrtvozornika za područje Krapinsko-zagorske županije, koja se vodi 
pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, za obavljanje poslova 
mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije rješenjima o razrješenju i imenovanju  
Županijske skupštine imenovano je ukupno 70 mrtvozornika (61 doktora medicine, 3 više 
medicinske sestre i 6 medicinskih sestara/tehničara).  

Mrtvozornici su imenovani za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave na 
području Krapinsko-zagorske županije. Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o organizaciji 
mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 04/07) mrtvozornicima za svaki pregled pripada naknada za rad i naknada 
troškova prijevoza, i to u visini naknade za članove radnih tijela Županijske skupštine, odnosno, 
150,00 kn neto iznosa naknade za rad i 2,00 kune po prijeđenom kilometru naknade za troškove 
prijevoza.  

Preglede umrlih osoba u 2016. godini obavljalo je 48 (50 u 2015. godini) mrtvozornika, 
koji su obavili ukupno 816 (867) pregleda, od čega je na obdukciju upućeno 48 (44) tijela umrlih 
osoba.  

Člankom 193. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člankom 13. Pravilnika propisano je kada 
će, radi utvrđivanja uzroka smrti, mrtvozornik uputiti tijelo umrle osobe na obdukciju. Tako, 
uz slučajeve kada je obdukcija propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (kada postoji sumnja 
ili je očito da je smrt prouzročena ili u vezi s počinjenjem kaznenog djela,  kada je to potrebno 
radi zaštite zdravlja ljudi i kada zahtjev postavi obitelj) mrtvozornik upućuje tijelo na obdukciju 
i u slučajevima iz drugih medicinskih razloga, a koji mogu biti sumnja na nasilnu smrt, 
iznenadna smrt kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan.  

Obdukcija tijela umrlih osoba s područja Krapinsko-zagorske županije obavlja se u 
Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Usluge prijevoza umrlih osoba 
s mjesta smrti do Zavoda obavljalo je poduzeće KRAKOM d.o.o. za obavljanje komunalnih 
usluga, Krapina s kojim je Županija sklopila Ugovor.  

Zakonska obveza podmirivanja  troškova prijevoza na obdukciju prema Zakonu o 
pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 36/15) u nadležnosti je jedinica lokalne 
samouprave. Stoga  je Krapinsko-zagorska županija,  u studenom 2016. godine obavijestila sve 



jedinice lokalne samouprave da od 1. siječnja 2017. godine neće više podmirivati troškove 
prijevoza umrlih osoba na obdukcije, te je s danom 1. veljače 2017. godine potpisala Sporazum 
o raskidu Ugovora o obavljanju usluge prijevoza umrlih osoba.  

   
Podaci o broju izvršenih pregleda umrlih osoba i broju tijela upućenih na obdukciju po 

pojedinom mrtvozorniku dani su u tabeli u prilogu koja čini sastavni dio ovog Izvješća. 
Tako je iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini za mrtvozorstvo 

utrošeno ukupno 415.481,31 kuna (415.481,31 kuna u 2015. godini) i to: 
• za naknade za obavljene preglede umrlih osoba i putne troškove mrtvozornika -  

244.626,95 kn (269.113,89 kn), 
• troškove prijevoza tijela umrlih osoba na obdukciju – 134.348,86 kn (142.676,92 kn), 
• troškove nabave propisanih obrazaca za potrebe mrtvozorničke službe – 12.447,00 kn 

(3.690,50 kn).  
Vezano uz rad mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. 

godini Povjerenstvo je uočilo potrebu za jasnim definiranjem pitanja obavljanja mrtvozorničke 
djelatnosti i to u prvom redu kroz izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te potrebu za 
povećanjem naknade mrtvozornicima za obavljanje očevida. 

 
 
                                                                                     PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 
                                               Marina Stanković Gjuretek  
                                            dr. med., spec. javnog zdravstva  

 
 
 
 
 



 
EVIDENCIJA MRTVOZORNIKA ZA 2016. GODINU 

 

Red. 
br. 

IME I PREZIME 
MRTVOZORNIKA 

GODINA 
ROĐENJA I 
MJESTO 
PREBIVALIŠTA 

PODACI  O TOME 
KADA I GDJE JE 

OSPOSOBLJEN ZA 
OBAVLJANJE 

PREGLEDA UMRLIH 
OSOBA 

PODRUČJE 
OBAVLJANJA 

PREGLEDA 
UMRLIH OSOBA 

DAN NASTUPA 
MRTVOZORNIČKE 
DUŽNOSTI I DAN 

RAZRJEŠENJA 

UKUPAN BROJ 
IZVRŠENIH 
OČEVIDA 

UKUPAN 
BROJ 

TIJELA 
UPUĆENIH 

NA 
OBDUKCIJU 

1. Anđelko Glivar, dr. med. 11.09.1965. 
Donja Stubica  

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Donja Stubica 19.12.2003. 17 0 

2. Marin Kovačić, dr. med. 10.11.1977. 
Zagreb       

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Donja Stubica 09.10.2008. 5 0  

3. Zlatko Barić, dr. med. 22.03.1988. 
Donja Stubica 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Donja Stubica 25.09.2014. 3 1 

4. Nikola Benković, dr. 
med. 

16.05.1952. 
Zagreb           

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

19.12.2003. 4 0 

5.  Angelina Tučić, dr. med. 14.04.1965. 
Luka            

 16.10.2015. , 
Zagreb, HZZJZ 

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

11.12.2006. 31 2 

6.  Milan Doder, dr. med. 23.06.1958. 
Zagreb          

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ 

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

19.12.2003. 5 2 

7. Jasna Gmajnički, dr. med. 05.12.1959. 
Klanjec         

26.04.2013., 
16.10.2015., Zagreb, 
HZZJZ 

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

19.12.2003. 14 3 



8.  Abdul Karim Al-Khazae, 
dr. med. 

03.04.1959. 
Zagreb          

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ 

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

20.03.2009. 22 0 

9. Vinko Đanić, dr. med. 25.09.1953. 
Zagreb          

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ 

Klanjec, Kumrovec, 
Tuhelj,Zagorska 
Sela, Kraljevec na 
Sutli 

19.12.2003. 9 1 

10.  Zlata Smojić, dr. med. 01.10.1959. 
Krapina       

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Krapina 19.12.2003. 38 0 

11.  Vesna Ferček – Zorko, dr. 
med. 

02.01.1953. 
Krapina         Krapina 19.12.2003. 32 0 

12. Mohammed Safy, dr. 
med. 

05.11.1961. 
Zagreb  Krapina 19.12.2003. 0 0 

13. Vesna Filipović, dr. med. 09.07.1942. 
Krapina  Krapina 19.12.2003. 0 0 

14. Ivančica Peček, dr. med. 18.11.1964. 
Zagreb  Krapina 19.12.2003. 0 0 

15. Aleksandra Habazin, dr. 
med. 

10.04.1966. 
Zagreb            Krapina 19.12.2003. 0 0 

16.  Dijana Ramić Severinac, 
dr. med. 

29.08.1971. 
Zagreb  Krapina 19.12.2003. 0 0 

17.  Katica Čondić Jukić, dr. 
med. Krapina  Krapina 19.12.2003. 0 0 

18. Branka Krstić Vrpoljac, 
dr. med. 

13.02.1954. 
Krapina           Krapina, Petrovsko 19.12.2003. 0 0 

19. Kristina Mužek, dr. med. 08.04.1986. 
Petrovsko 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Petrovsko 25.09.2014. 3 1 

20. Zvonko Kramberger, dr. 
med. 

29.01.1963. 
Krapina          

30.06.2009., Zagreb, 
HZZJZ Krapina, Đurmanec 19.12.2003. 7 1 

21. Zoran Brna, dr. med. 27.02.1960. 
Krapina          

25.11.2011., Zagreb,  
HZZJZ Krapina, Đurmanec 19.12.2003. 12 0 



22. Ljiljana Arbutina Barić, 
dr. med. 

30.07.1951. 
Zagreb  Krapina 19.12.2003. 0 0 

23. Danko Pušćenik, dr. med. 15.06.1965. 
Oroslavje       

25.11.2011., Zagreb,  
HZZJZ Oroslavje 19.12.2003. 48 0 

24. Augustin Bralić, dr. med. Zagreb  Oroslavje 19.12.2003. 0 0 

25. Jasminka Bukvić, dr. 
med. 

26.10.1964. 
Zagreb            

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Oroslavje 19.12.2003. 1 0 

26.  Julija Jaić, dr. med. 24.03.1982. 
Oroslavje 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Oroslavje 25.09.2014. 6 0 

27.  Siniša Roginić, dr. med. 20.02.1984. 
Oroslavje  Oroslavje 25.09.2014. 0 0 

28. Ljubica Stiić Grahovac, 
dr. med. 

04.12.1943. 
Pregrada         

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ 

Pregrada, Hum na 
Sutli 19.12.2003.  27 2 

29. Jasna Feratović, dr. med. 10.10.1962. 
Zagreb               Pregrada, Hum na 

Sutli 19.12.2003. 9 0 

30. Nela Perović Čondrić, dr. 
med. 

27.05.1960. 
Desinić 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Desinić 19.12.2003. 15 1 

31. Ivanka Kolarić, dr. med. 24.04.1960. 
Velika Gorica 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Pregrada, Desinić 19.12.2003. 8 0 

32.  Ante Šurić, dr. med. 16.03.1942.  
Pregrada  Pregrada 25.09.2014. 21 0 

33. Branko Fotivec, dr. med. 21.10.1964. 
Zabok                

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Zabok 19.12.2003. 23 3 

34. Vesna Vlahek Turkalj, dr. 
med. 

12.05.1958. 
Zagreb              

25.11.2011., Zagreb,  
HZZJZ Zabok 15.03.2006. 

08.06.2016. 1 0 

35. Božidar Bratković, dr. 
med. 

24.10.1950. 
Zlatar                 

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar, Mihovljan 19.12.2003. 32 2 

36.  Ivica Kveštak, med. 
tehničar 

16.02.1986. 
Mihovljan 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Mihovljan 25.09.2014. 31 0 



37. Josip Vrljičak, dr. med. 08.02.1947. 
Zlatar                 Zlatar 19.12.2003. 0 0 

38. Maja Vrljičak – Vidović, 
dr. med. 

01.08.1946. 
Zlatar  Zlatar 19.12.2003. 0 0 

39. Krunoslav Dominić, dr. 
med. 

29.01.1976. 
Zagreb 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar 15.10.2012. 18 0 

40. Karolina Galic, med. 
sestra 

18.10.1978. 
Bedekovčina      

25.11.2011., Zagreb,  
HZZJZ Bedekovčina 12.06.2008. 43 3 

41.  Zoran Šantak, med. 
tehničar 

06.07.1976. 
Poznanovec 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Bedekovčina 25.09.2014. 21 1 

42. Dunja Malić Plasković, 
dr. med. 

10.03.1966. 
Konjščina 

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Budinščina 19.12.2003. 16 1 

43. Hani Sanuri, dr. med. 12.09.1956. 
Zagreb 

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ 

Desinić, Zagorska 
Sela 19.12.2003. 13 0 

44. Igbala Dizdarević, dr. 
med. 

08.03.1949. 
Donja Stubica 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Gornja Stubica 19.12.2003. 8 0 

45. Andrea Horvat Hođić, dr. 
med. 

22.01.1977. 
Samobor 

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Gornja Stubica 13.07.2009. 0 0 

46. Dragutin Zajec, dr. med. 14.11.1953. 
Zlatar Bistrica 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Hrašćina Trgovišće 19.12.2003. 4 0 

47. Željko Ćorić, dr. med. 22.11.1960. 
Krapina 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Jesenje 19.12.2003. 

08.06.2016. 1 1 

48. Natalija Pavić, dr. med. 11.06.1988. 
Gospić  Jesenje 08.06.2016. 0 0 

49. Ksenija Bolfan, dr. med. 15.12.1962. 
Zagreb          

03.10.2014., Zagreb, 
HZZJZ Krapinske Toplice 06.03.2007. 14 1 

50.  Krunoslav Fučkar, dr. 
med. 

21.08.1979. 
Krapinske Toplice 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Krapinske Toplice 25.09.2014. 24 4 

51. Mirjana Ričko, dr. med. 12.09.1969. 
Konjščina 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Konjščina 19.03.2012. 19 1 

52. Višnja Prekalj Petrović, 
dr. med. 

22.04.1969. 
Zagreb 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Lobor 19.12.2003. 0 0 



53. Gojko Petrović, dr. med. 06.09.1966. 
Zagreb 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Lobor 14.12.2004. 0 0 

54. Teresa Szymanska 
Čutura, dr. med. 

10.08.1961. 
Marija Bistrica  Marija Bistrica 19.12.2003. 0 0 

55. Zdenka Petković, viša 
med. sestra 

31.05.1955. 
Marija Bistrica 

25.11.2011., Zagreb, 
HZZJZ Marija Bistrica 19.12.2003. 52 4 

56. Ranko Miholić, dr. med. 28.09.1963. 
Zlatar 

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Mače 19.12.2003. 12 4 

57. Branka Kužir, dr. med. 27.07.1964. 
Zagreb 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Novi Golubovec 16.09.2015. 0 0 

58. Štefanija Kunštek, dr. 
med. 

20.05.1966. 
Petrovsko  Petrovsko, Radoboj 19.12.2003. 4 0 

59. Srećko Margetić, dr. med. 07.04.1967. 
Zaprešić 

16.10.2015. , Zagreb, 
HZZJZ Sveti Križ Začretje 19.12.2003. 4 1 

60. Mirjana Krznar, med. 
sestra 

18.08.1962. 
Sveti Križ Začretje 

25.11.2011., Zagreb, 
HZZJZ Sveti Križ Začretje 19.12.2003. 29 3 

61. Nada Dogan, dr. med. 28.02.1957. 
Donja Stubica     Stubičke Toplice 19.12.2003. 0 0  

62. Kristina Novosel, dr. 
med. 

29.08.1971. 
Oroslavje 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Stubičke Toplice 14.12.2004. 45 0  

63. Jurica Knezić, dr. med. 07.10.1987. 
Stubičke Toplice  Stubičke Toplice 25.09.2014. 3 0 

64.  Jelena Papeš, med. sestra 16.06.1984. 
Zabok 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Veliko Trgovišće 16.09.2015. 0 0 

65. Lovorka Vrančić Škof, 
dr. med. 

11.11.1961. 
Zabok 

25.11.2011., Zagreb, 
HZZJZ Veliko Trgovišće 05.10.2011. 35 1 

66. Snježana Klancir, dr. 
med. 

07.12.1954. 
Zlatar Bistrica   

26.04.2013., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar Bistrica 19.12.2003. 1 0 

67. Ivan Šantek, dr. med. 14.06.1953. 
Zlatar Bistrica    Zlatar Bistrica 19.12.2003. 

27.09.2016. 2 2 



68. Nada Fulir, viša med. 
Sestra 

22.07.1950. 
Marija Bistrica 

25.11.2011., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar Bistrica 19.12.2003. 

27.09.2016. 24 2 

69. Vlatka Porčić, viša. med. 
sestra 

29.07.1986. 
Zlatar Bistrica 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar Bistrica 27.09.2016. 0 0 

70. Ivana Groš, med. sestra 18.10.1978. 
Zlatar Bistrica 

30.11.2016., Zagreb, 
HZZJZ Zlatar Bistrica 27.09.2016. 0 0 

 
 
Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika: 
 
 
 

1. Lovorka Vrančić – Škof          _________________________________________ 
 
 

2. Cvjetko Lež                              _________________________________________ 
 
 

3. Marina Stanković Gjuretek   _________________________________________ 
 
 

4. Martina Gregurović Šanjug   _________________________________________ 
 
 
 
 



 

                           
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA       
KLASA:500-01/17-01/56 
URBROJ: 2140/01-01-17-4 
Krapina, 30. ožujka 2017. 
            
     

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), u 
vezi s člankom 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“, broj 46/11., 6/13. i 63/14.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske 
županije na 24. sjednici održanoj dana __. travnja 2017. godine donijela je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke  

službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2016. godinu 
 

 
I. Prihvaća se Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 

Krapinsko-zagorskoj županiji za 2016. godinu. 
 
II. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-

zagorskoj županiji za 2016. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni 
dio. 
 
 
 
         PREDSJEDNICA 
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
        Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
 
 
 
          
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
     udruge i mlade, 
2. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu, 
3. Za zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana. 
 



 
 
 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                    Ž U P A N 

KLASA: 500-01/17-01/74 
URBROJ: 2140/01-02-17-2 
Krapina, 22. ožujka 2017. 
 
            
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o organizaciji 
                       mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika 
 

           Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan 
Krapinsko-zagorske županije, dana 22. ožujka 2017. godine, d o n o s i 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

11))  Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i 
imenovanju mrtvozornika. 
 

22))  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni  je dio istog, te se 
upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
 

33))  Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Miljenka 
Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade. 

 
 

Ž U P A N 
                  Željko Kolar 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 
 

 
 



 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
                        udruge i mlade 
 
KLASA: 500-01/17-01/74 
URBROJ: 2140/01-09-17-1 
Krapina, 17. ožujka 2017. 
 
 
 
        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:                Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji  
                                      mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika 
 
PRAVNI TEMELJ:    Članak 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj:  
                                     150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 
                                     70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) 
 
NADLEŽNOST ZA   Župan 
DONOŠENJE:   Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:   Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
IZVJESTITELJICA: Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za  
                                     zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 Sukladno članku 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj: 150/08, 
155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 2/14, 
154/14, 70/16) predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na prijedlog 
općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih 
zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove. 
 Temeljem članka 212. uvodno citiranog Zakona, ministar zadužen za zdravstvo donio 
je Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine, 
broj:  46/11, 6/13 i 63/14) kojeg su se dužni pridržavati prvenstveno mrtvozornici, te druge 
fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u obavljanju određenih radnji od nastupa smrti do ukopa 
umrle osobe. 
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 Pregled umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove obavljaju doktori medicine ili iznimno 
i drugi i za to osposobljeni zdravstveni djelatnici – mrtvozornici.  
 Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave osigurava naknadu za 
obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove mrtvozornika koji se isplaćuju iz 
proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave. Odlukom o izmjeni Odluke o 
organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/07), mrtvozornicima je za svaki obavljeni pregled umrle 
osobe, pripadala naknada za rad i naknada troškova prijevoza u visini naknade za članove 
radnih tijela koje osniva Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo, a sukladno 
odredbama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i 
njihovih radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 18/05), što 
odgovara iznosu neto naknade od 150,00 kn i naknade troškova prijevoza u neto iznosu od 2,00 
kn po prijeđenom kilometru. 
 Obzirom da se dosadašnji iznos naknade i putnih troškova mtrvozornika nije mijenjao 
od 2007. godine, a u cilju adekvatnog vrednovanja rada mrtvozornika i povećanja motivacije 
mrtvozornika, naročito noću i u vrijeme vikenda i blagdana, smatra se nužnim povećati naknada  
za obavljanje pregleda umrlih osoba i naknada troškova prijevoza u ukupnom neto iznosu od 
250,00 kn. 
  
 
 
         PROČELNICA 
 
           Martina Gregurović Šanjug  
 
 
PRILOG: Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji 
                 mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika            

 
 

 
 
 
 
 















 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 500-01/17-01/74 
URBROJ: 2140/01-01-17-3 
Krapina, ____ travnja 2017. 
 
 
 Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj: 150/08, 155/09, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 
70/16), članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
(Narodne novine, broj 46/11, 6/13 i 63/14) i članka 17. stavka 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije 
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni 
tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na _____ sjednici održanoj dana ___ 
travnja 2017. godine donijela je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i 

imenovanju mrtvozornika 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 14/03, 4/07 i 5/09) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „Mrtvozornicima, za svaki obavljeni pregled umrle osobe, pripada naknada za rad i naknada 
troškova prijevoza u ukupnom neto iznosu od 250,00 kn“. 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“. 
   
 
 
         PREDSJEDNICA 
          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
            Vlasta Hubicki, dr. vet. med. 
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DOSTAVITI: 
 

1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, 
Zlatar, I. G. Kovačića 1, 

2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Matični uredi – svi, 
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 
4. Upravni odjel za financije, proračun i javu nabavu, ovdje 
5.  „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Za Zbirku isprava, 
8. Pismohrana. 
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