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IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA  
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2013. GODINI 

 
 
 
 
- Županijska  skupština  donijela  je  19. 03. 2012.    godine  Akcijski   plan za 
      provedbu mjera Nacionalne politike za  ravnopravnost spolova  za  razdoblje  
      od   2011. do   2015.  godine   na   području   Krapinsko-zagorske županije -  
      Županijsko    povjerenstvo    za ravnopravnost   spolova   nastavilo   je   s  
      provođenjem zacrtanih mjera i tijekom 2013. godine,  
 
- 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 «SOS telefon – 
Savjetovalište za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji» - 
tijekom 2013. godine nastavilo se s realizacijom ovog projekta, čija bi 
sljedeća faza trebala biti otvaranje «Sigurne kuće za žrtve nasilja u 
Krapinsko-zagorskoj županiji» planirana u 2014. godini,  

 
- dana 25. 01. 2013. godine održana je 9. sjednica – razmatrao se plan rada u 

2013. godini i projekt Sigurne kuće u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
 

- Županijsko povjerenstvo je u prvim mjesecima izradilo izvješća o radu za 
nadležne državne institucije (Ured za ravnopravnost spolova, 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Ministarstvo socijalne politike i 
mladih), 

 
- u novi županijski pravilnik o stipendijama uvrštena je odredba sukladno 

Mjeri 3.3.3. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 
2011. do do2015. godine, 

 
- započeli su se razgovori sa zainteresiranim ženama i organizacijama u 

Bedekovčini radi osnivanja općinskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova; Povjerenstvo je osnovano 20. studenog 2013. godine  

 
- u suradnji s Mrežom udruga Zagor izražena je publikacija za 

srednjoškolce/ke «Mladi, a tako ravnopravni» sa ciljem promicanja 
ravnopravnosti spolova među mladima, te su u travnju održane dvije 
radionice za srednjoškolce/ke u Srednjoj školi Zabok i Gimnaziji Zabok, 

 
- tijekom proljeća Županijsko povjerenstvo uključilo se u kampanju za 

promicanje političke zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2013. godine 
«Uravnotežimo se», 

 
- dana 06. 03. 2013. godine u Bedekovčini je u organizaciji Manjinske ženske 

udruge «Terem» održana izložba «Zumirajmo ravnopravnost» kao nastavak 
projekta «Ravnopravnost za sve u KZŽ» u kojem je u 2012. godini 
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sudjelovalo Županijsko povjerenstvo; projekt, kao i izložba imala je za cilj 
promicati ravnopravnost sudjelovanja muškaraca u obiteljskom životu , 

 
- dana 08. 03. 2013. godine održan je Stručni skup o ravnopravnosti spolova 

kojeg je organizirao Obiteljski centar KZŽ – predavanje o zakonodavnom i 
institucionalnom okviru za promicanje ravnopravnosti spolova održala je 
predsjednica Županijskog povjerenstva, 

 
- dana 18. 03. 2013. godine održana je 10. tematska sjednica posvećena 

upoznavanju političkih stranaka sa zakonskim odredbama usmjerenima ka 
većem angažmanu žena i posebno žena s invaliditetom u političkom životu 
na području županije, 

 
- dana 22. ožujka 2013. godine predsjednica Županijskog povjerenstva 

sudjelovala je u Stručnom povjerenstvu na smotri projekata građanskog 
odgoja i obrazovanja, koja je za Krapinsko-zagorsku županiju održana u 
Zaboku, 

 
- započelo se s preliminarnim aktivnostima vezanima uz realizaciju projekta 

osnivanja Sigurne kuće za žrtve obiteljskog nasilja na području Krapinsko-
zagorske županije; između ostalog, 12. 12. 2013. godine organizirana je 
posjeta Međimurskoj županiji i Sigurnoj kući Čakovec, 

 
- dana 17. 05. 2013. godine predsjednica Županijskog povjerenstva 

sudjelovala je na Okruglom stolu koji su organizirali Zagreb Pride i 
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova povodom Međunarodnog dana 
borbe protiv homofobije i transfobije, 

 
- dana 29. 05. 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; u promociji Protokola sudjelovale su 
predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova te Ženske sobe, 

 
- Županijsko povjerenstvo 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»; Županijsko 
povjerenstvo osiguralo je i financijska sredstva za provedbu radionice, 

 
- dana 6. 09. 2013. godine održana je 12. sjednica na kojoj se raspravljalo o 

dotadašnjim aktivnostima i obilježavanju 22. rujna – Nacionalnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama, 

 
- Županijsko povjerenstvo je u suradnji sa CESI-jem (Centrom za edukaciju, 

savjetovanje i istraživanje iz Zagreba) dana 20. 09. 2013. godine održalo 
Okrugli stol povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja 
nad ženama i provođenja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji 
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za 2013. godinu uz sudjelovanje predstavnika svih nadležnih institucija s 
područja Krapinsko-zagorske županije koji se bave ovom problematikom, 

 
- nakon konstituiranja novog saziva Županijske skupštine, pristupilo se 

raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za 
članove/članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova; nakon 
provedenog postupka župan Krapinsko-zagorske županije donio je 5. 11. 
2013. godine Rješenje o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva 
za ravnopravnost spolova čija je konstituirajuća sjednica sazvana za 17. 12. 
2013. godine, 

 
- tijekom perioda između raspuštanja starog i imenovanja novog saziva 

Županijskog povjerenstva, 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 Županija je pružila podršku provedbi info seminara 
«Europske mogućnosti za ruralne žene», te se 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, 

 
- tijekom godine članice Županijskog povjerenstva sudjelovale su u više radio 

i TV emisija; posebno je dobra suradnja ostvarena s Radio Zabokom i Radio 
Stubicom, Jabuka TV-om, 

 
- preko službene županijske web stranice redovito se obavještava javnost o 

aktivnostima Županijskog povjerenstva, o rodnoj problematici, novostima u 
pravnoj regulativi, s izdvajanjem podstranice Povjerenstva 
www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova, 

 
- u proračunu Krapinsko-zagorske županije za djelovanje Županijskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova u 2013. godini osigurana su sredstva 
u iznosu od 15.000,00 kn, te 85.000,00 kn za daljnje provođenje projekta 
Savjetovalište za žrtve nasilja – SOS telefon u 2013. godini. 

 
 


