
 
 
   
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                         Ž U P A N  
 
KLASA: 004-02/15-01/15 
URBROJ: 2140/01-02-15-2 
Krapina,  25. kolovoza 2015. 
 
 
                                                                                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, 
                       prijedlog zaključka o prihvaćanju 
 
 
                     Na temelju članka 32., st. 1., al. 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 25. kolovoza 2015. godine 
donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova 
na lokalnoj razini. 

 
2. Prijedlog zaključka  iz točke 1. zajedno s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova 

na lokalnoj razini upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
 
3. Za izvjestiteljice po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuju se Martina 

Gregurović Šanjug, v. d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge 
i mlade i Tajana Broz, predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

 
                                                                                                                  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: 004-02/15-01/15 
URBROJ: 2140/01-09-15-1 
KRAPINA, 25. kolovoza 2015. 
 
 
 
                                                                                         Ž U P A N 
                                                                                         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:                        Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Europske povelje o      
                                             ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 
 
PRAVNI TEMELJ:          Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni  
                                            glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 
                                            11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                    Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ:           Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske 
                                             županije i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i  
             mlade 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 
                Hrvatska zajednica županija kao članica Vijeća europskih općina i regija (CEMR) 
kojeg čini 57 organizacija lokalne i regionalne razine iz 41 države, pokrenula je inicijativu za 
prihvaćanjem Europske povelje o ravnopravnosti spolova  na lokalnoj razini. Europska 
povelja pokrenuta je 2006. godine kao nastavak inicijative „Grad za ravnopravnost“ koja je 
započela godinu ranije, a predstavljena je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća 
Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta 
2006. godine. Europskom poveljom želi se uz nacionalnu zakonsku regulativu, dodatno 
potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u 
praksi – potpisivanjem, a time i političkim obvezivanjem za provođenje. Do sada je Europsku 
povelju potpisalo 1450 lokalnih i regionalnih vlasti iz 29 država. 
               Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije na 
7. sjednici održanoj 13. veljače 2015. godine razmatralo je pokrenutu inicijativu i utvrdilo da 
se Europska povelja uputi vijećnicama i vijećnicima Županijske skupštine na razmatranje i 
prihvaćanje. 



              Sukladno odredbama Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 
2011. do 2015. godine donijet je Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 4/12). Potpisivanjem 
Europske povelje potpisnice, prilikom revidiranja postojećih Akcijskih planova donijetih na 
temelju Nacionalne politike, iste usklađuju s pitanjima uređenima u Europskoj povelji. Činom 
potpisa prihvaćaju se načela iz Europske povelje o čemu potpisnica obavještava Vijeće 
europskih općina i regija. Uz provođenje preuzetih mjera, potpisnica se pridružuje i Pilot 
projektu za razvoj indikatora za mjerenje implementacije Europske povelje o ravnopravnosti 
spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini, pokrenutog početkom 2014. godine. 
               Slijedom navedenog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i isti uputi Županijskoj skupštini 
na donošenje. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              v. d. PROČELNIKA 
                                                                                        Martina Gregurović Šanjug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 
‐ Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, 
‐ Prijedlog zaključka Župana, 
‐ Nacrt prijedloga zaključka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

























































































 

                              
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
 
KLASA: 004-02/15-01/15 
URBROJ: 2140/1-01-15-3 
Krapina,___rujna 2015. 
 
                 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 
____rujna 2015. godine donijela je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 

 
 

I. 
Krapinsko-zagorska županija prihvaća Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj 
razini. 
 

II. 
Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar za potpis dokumenata 
potrebnih za provedbu ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 
                                                                                                             PREDSJEDNICA 
                                                                                                     ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                      Vlasta Hubicki, dr. vet. med 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova, 
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,  
4. Za prilog zapisniku, 
5. Za zbirku isprava, 
6. Pismohrana. 
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