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Temeljem članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske“ županije br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na 8. sjednici 
održanoj dana 28.03. 2014. godine donijelo je 
 

 
O D L U K U 

o uključivanju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se uključivanje Općine Sveti Križ Začretje u akciju „Gradovi i 

općine – prijatelji djece” (u daljnjem tekstu: Akcija) koju su zajednički pokrenuli Savez 
društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod 
pokroviteljstvom UNICEF-a.  
  

Članak 2. 
Cilj Akcije je motiviranje odraslih i djece na ostvarivanje prava i potrebe djece 

objavljenih u Konvenciji o pravima djeteta koju je Republika Hrvatska, kao članica 
Ujedinjenih naroda, prihvatila 1992. godine. 

Cilj Akcije ostvariti će se:  
- koordiniranim radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine, stručnih službi, 

ustanova, udruga građana, pojedinca koji skrbe za djecu, medija, predstavnika 
roditelja i djece, a kako bi zajednički doprinijeli dobrobiti najmlađih građana,  

- evidentiranjem postignutih rezultata i vrednovanjem napretka u poboljšanju 
položaja djece u lokalnoj zajednici i društvu, 

- informiranjem građana o aktivnostima provedenim u sklopu Akcije, a kojom se 
ostvaruju prava i potrebe djece, 

- dodjeljivanjem javnog društvenog naziva općini prijatelja djece za postignute 
učinke koji unaprjeđuju i uljepšavaju život djece.  

 
Članak 3. 

 
Za potrebe vođenja Akcije Općinski načelnik imenovati će Koordinacijski odbor, kao 

neposredno radno tijelo  nadležno za osmišljavanje aktivnosti i postupka za provedbu Akcije 
u Općini Sveti Križ Začretje.  

 



Članka 4. 
Za svaku tekuću godinu tijekom provođenja Akcije izraditi će se program i plan za 

ostvarivanje prava i potrebe djece. U izradi programa i plana sudjelovati će Jedinstveni 
upravni odjel Općine, stručne službe, ustanove, udruge građana, pojedinci koji skrbe za djecu 
te predstavnici roditelja i djece. 

Plan i program za ostvarivanje potreba i prava djece priprema općinski Koordinacijski 
odbor Akcije, a donosi ga Općinsko vijeće.  
 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije“.  
 

 
 

       Predsjednik Općinskog vijeća 
             Stjepan Ciglenečki  
 
 
 
 
 

 
 


