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 SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

sa 6. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane dana 11. 
ožujka 2022. godine (petak)  s početkom u 09:00 sati. 
 Sjednica je održana u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini. 

Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne 
članove/članice Županijske skupštine i goste i budući da, temeljem utvrđivanja kvoruma kroz 
web aplikaciju eSjednice, istoj prisustvuje dovoljan broj članova/članica (od ukupno 37 
sjednici prisustvuje 27 članova/članica Županijske skupštine) konstatirao je da se sjednica 
može održati i da Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša napomenuo je da je sjednica 
organizirana u Festivalskoj dvorani radi poštivanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge 
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 
okupljanja. Prvi puta će se  na sjednici Skupštine koristiti web aplikacija eSjednice za 
utvrđivanje kvoruma i glasovanje. Podrška stručnih službi je osigurana, te je zamolio za 
razumijevanje u slučaju poteškoća. Prema dogovoru s Koordinacije klubova članica/članova 
Skupštine, zbog velikog broja točki dnevnog reda, tijekom sjednice oko 11:30 sati predviđena 
je pauza od pola sata. Također napominje da Domovinski pokret više nema svoj Klub, 
obzirom na obavijest člana Skupštine Ivana Vianella o prestanku članstva u Domovinskom 
pokretu. 
 
Prisutni članovi/članice Županijske skupštine:  
Anamarija Belošević, Ana Kruhak, Dražen Čvek, Davor Kljak, Đurđa Mohač, Dorotea 
Hendija, Ernest Svažić, Hrvoje Novak, Ivan Šantek, Ivan Vianello, Josip Kovačić, Ljubica 
Jembrih, Marija Jagečić, Matija Kraševac, Mario Lipnjak, Miljenko Štabek, Marijan Tupek, 
Maja Vukina Bogović, Nataša Nesek, Romeo Vincelj, Stanko Majdak, Sandra Turković, 
Vladimir Pleško, Željko Čleković, Zoran Gregurović, Zlatko Šorša, Željko Zozoli. 

Odsutni članovi/članice Županijske skupštine:   
Viktor Šimunić, Dražen Šurbek, Laura Cajhen, Miljenko Šoštarić, Mirko Šivalec, Mirko 
Krznar - najavili nedolazak, Mišo Grlec, Anđelko Ferek Jambrek, Stanko Belina, Vlasta 
Hubicki. 

Ostali prisutni: 
Željko Kolar - župan,  Jasna Petek - zamjenica župana, Ljiljana Malogorski - pročelnica 
Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Silvija Profeta Fabijančić - pročelnica 
Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Marija Bedeniković – v.d. 
pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Stjepan Bručić - pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  Martina Gregurović Šanjug 
-  pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade, Nevenka Puljko - v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun, Sanja 
Mihovilić - pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i 



komunalnu infrastrukturu, Ivanka Znika -  pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Vlatka 
Mlakar - pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, Ana Pavić - v.d. 
pročelnica Ureda župana, Stjepan Sirovec - ravnatelj Županijske uprave za ceste, Snježana 
Žigman – ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Karolina 
Barilar - ravnateljica Zagorske razvojne agencije, Svjetlana Goričan, Almica Horvat, 
Anamarija Valjak i Damir Galoić, službenice/službenik Upravnog odjela za poslove 
Županijske skupštine i predstavnici medija.  
     
 Županijska skupština je jednoglasno (27  glasova „ZA“ i 0 „PROTIV“) utvrdila 
sljedeći  
 

DNEVNI RED 
1. Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata članice Županijske skupštine i   

početku mandata zamjenice članice Županijske skupštine - prisega zamjenice članice 
Županijske skupštine, 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine održane 16. prosinca  
2021. godine, 

3. Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine, 
4. Prijedlog I. izmjena Proračuna Županije za 2022. godinu, 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2022. godinu, 
6. Prijedlog odluke o promjeni naziva Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne 

Hrvatske, 
7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima 

Krapinsko-zagorske županije, 
8. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. 

godinu, 
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, 
10. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske 

županije, 
11. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije, 
12. Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu Zagorske razvojne 

agencije, 
13. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2021. godini, 
14. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2021. godinu, 
15. Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske 
županije za 2021. godinu, 

16. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području 
prirodnih nepogoda za 2021. godinu, 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju članova/članica Antikorupcijskog povjerenstva, 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova, 
19. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Krapinsko-zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim 
radnicima zaposlenicima Doma zdravlja, 

20. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
21. a) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Mandatnog povjerenstva, 



      b) Prijedlog rješenja o razrješenju  i izboru članice Odbora za društvene djelatnosti,  
      c) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članice Odbora za predstavke, prijedloge i   
          peticije, 
22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije, 
23. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornice za područje Grada Pregrade, 
24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornica za područje Općine Hum 

na Sutli, 
25. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru, 
26. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša iznosi da će se, u skladu s člankom 

107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu na sjednici Skupštine 
održati Aktualni sat.  

 
Najavu za aktualni sat dostavili su članovi/članice Skupštine: Romeo Vincelj, 

Vladimir Pleško, Zoran Gregurović i Ljubica Jembrih. 
 

 Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša zaključio je Aktualni sat u 9:46  sati 
te je nakon toga nastavljen rad  po dnevnom redu.  
 
 Razmotrivši utvrđeni dnevni red Županijska skupština donijela je akte, kako slijedi: 
 
 

TOČKA 1. 
Primila je na znanje Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata članice 
Županijske skupštine i početku mandata zamjenice članice Županijske skupštine. 
 

TOČKA 2. 
ZAKLJUČAK kojim se usvaja Skraćeni zapisnik s 5. sjednice Županijske skupštine 
Krapinsko-zagorske županije održane dana 16. prosinca 2021. godine. 
 

TOČKA 3. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu župana Krapinsko-
zagorske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine. 
 

TOČKA 4. 
I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. 
 

TOČKA 5. 
ODLUKU o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2022. godinu. 

 
 



TOČKA 6. 
ODLUKU o promjeni naziva Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. 
 

TOČKA 7. 
I. izmjene i dopune Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-
zagorske županije. 
 

TOČKA 8. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije. 
 

TOČKA 9. 
ODLUKU o davanju suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. 
 

TOČKA 10. 
ODLUKU o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske 
županije. 
 

TOČKA 11. 
 Odluku o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije. 
 
 

TOČKA 12. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja o poslovanju za 
2021. godinu Zagorske razvojne agencije. 
  

TOČKA 13. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.  
 

TOČKA 14. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Županijskog savjeta mladih za 2021. 
godinu. 
 

TOČKA 15. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Krapinsko-zagorske županije, stanju vatrogastva i o stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Županije za 2021. 
godinu. 



 
 

TOČKA 16. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-
zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. 

 
TOČKA 17. 

RJEŠENJE o imenovanju članova/članica Antikorupcijskog povjerenstva. 
 

TOČKA 18. 
RJEŠENJE o imenovanju članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 

TOČKA 19. 
ODLUKE o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-
zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima 
zaposlenicima Doma zdravlja. 

TOČKA 20. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Službeničkog suda u Krapinsko-
zagorskoj županiji. 

TOČKA 21. 
RJEŠENJE o razrješenju Ive Gorički dužnosti predsjednice Mandatnog povjerenstva i 
imenovanju Nataše Nesek predsjednicom Mandatnog povjerenstva. 
 
RJEŠENJE o razrješenju Ive Gorički dužnosti članice Odbora za društvene djelatnosti i 
imenovanju Nataše Nesek članicom Odbora za društvene djelatnosti. 
 
RJEŠENJE o razrješenju Ive Gorički dužnosti članice Odbora za predstavke, prijedloge 
i peticije i imenovanju Nataše Nesek za članicu Odbora za predstavke, prijedloge i 
peticije. 
 

TOČKA 22. 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije. 

 
TOČKA 23. 

RJEŠENJE o imenovanju mrtvozornice za područje Grada Pregrade. 
 

TOČKA 24. 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju mrtvozornice za područje Općine Hum na Sutli. 
 

 



TOČKA 25. 
RJEŠENJE o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru. 
 
Akti donijeti na ovoj sjednici izvršeni su, pa se predlaže usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. 
sjednice Županijske skupštine održane dana 11. ožujka 2022. godine. 
 
Dovršeno u 13:00 sati. 
  
 
    Zapisničarka                                                                         PREDSJEDNIK 
Svjetlana Goričan                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINA        
                                                                                                       Zlatko Šorša 

 
























































