
Klasa: 024-07/22-04/13 
URBROJ: 2140-01-22-4  
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane dana 27. lipnja 

2022. godine (ponedjeljak)  s početkom u 09:00 sati. 
 Sjednica je održana u Maloj 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 28 članova/članica Županijske skupštine) konstatirao je da se sjednica može održati i 
da Skupština može pravovaljano odlučivati. 
       

Članovi/članice Županijske skupštine:  
Anamarija Horvat, Ana Kruhak, Dražen Čvek, Dorotea Hendija, Davor Kljak, Đurđa Mohač, 
Ernest Svažić, Hrvoje Novak, Ivan Šantek, Ivan Vianello, Laura Cajhen, Ljubica Jembrih, Marija 
Jagečić, Matija Kraševac, Mario Lipnjak, Mirko Šivalec, Miljenko Štabek, Marijan Tupek, Maja 
Vukina Bogović, Nataša Nesek, Romeo Vincelj, Stanko Majdak, Sandra Turković, Vladimir 
Pleško, Željko Čleković, Zoran Gregurović, Zlatko Šorša, Stjepan Muhek. 
 

Član Županijske skupštine Stanko Belina prisustvovao je sjednici, međutim nije se 
registrirao web aplikacijom i nije pristupio glasanju po predloženim točkama dnevnog reda. 
 

Odsutni članovi/članice Županijske skupštine:   
Željko Zozoli, (najavio nedolazak), Anđelko Ferek Jambrek, Mirko Krznar, Miljenko Šoštarić,  
Vlasta Hubicki, Dražen Šurbek, Mišo Grilec i Viktor Šimunić. 

 
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, Barbara Dolenc - savjetnica za obrazovanje, kulturu, šport, tehničku 
kulturu i projekte,  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, 
Karlo Frljužec  - savjetnik za odnose s javnošću i protokol, Dijana Hršak - ravnateljica Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje 
zeleno, Snježana Žigman - ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 
županije, Stjepan Skuliber - predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko - zagorske županije, 
Nada Dogan - ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko -zagorske županije, Krešimir Božić - 
ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Tihomir Vančina - ravnatelj 
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Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Željka Žnidarić - ravnateljica Specijalne bolnice 
za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,  Zorica Capar - v.d. ravnateljica Specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan - ravnatelj Zavoda za javno 
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dubravka Frinčić - ravnateljica Ljekarne Krapinsko- 
zagorske županije, Snježana Romić - predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije, Velimir Šegon - zamjenik ravnatelja Regionalne energetske 
agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Anamarija Valjak i Almica Horvat, službenice Upravnog 
odjela za poslove Županijske skupštine i predstavnici medija.  

 
Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša obavijestio je članove Županijske 

skupštine da su zaključci održanih sjednica odbora dostavljeni aplikacijom eSjednica. 
Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša iznosi da je primio prijedlog župana za 

dopunu dnevnog reda točkom: „Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti 
poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na 
području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini“, te pita članice/članove da li netko ima 
prijedlog za izmjenu dnevnog reda. 
     Budući da nije bilo prijedloga predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša dao je na 
glasanje prijedlog župana Željka Kolara o dopuni dnevnog reda točkom „Prijedlog programa 
dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje 
posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini“.  
 Županijska skupština je jednoglasno (26 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ 
glasova) usvojila prijedlog dopune dnevnog reda.  
 Potom je predsjednik Županijske skupštine dao na glasovanje  predloženi dnevni red u 
cijelosti.  
 Županijska skupština je jednoglasno sa 26 glasa „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ 
glasova  utvrdila sljedeći  
 

DNEVNI RED 
1) Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku 

mandata zamjenika člana  
Prisega zamjenika člana Županijske skupštine 

2) Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine održane 23. svibnja 2022. 
godine 

3) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Županijske skupštine 
4) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za promet i veze 
5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu 
6) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu 
7) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu 

a. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,  
b. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,  
c. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, 
d. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, 
e. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, 
f.  Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i  
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g. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije 
8) Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 

2022.-2024. godine 
9) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski 

izvještaj za 2021. godinu 
10) Prijedlog zaključka o odobrenju Dvogodišnjeg plana rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2023. godine, 
11) Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godini 
12) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine, 
13) Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine 
14) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom 

poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije   
15) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu 
i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu 

16) Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. 
godinu 

17) Prijedlog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske 
skupštine 

18) Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko-
zagorske županije 

19) Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija 
civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu 

20) Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije 
u 2022. godini 

21) 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 Skupštine  Romeo Vincelj, Davor Kljak, Zoran 
Gregurović, Ana Kruhak i Marijan Tupek. 
 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. 
ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvještaja Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata 
člana Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana Županijske skupštine. 
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Član Županijske skupštine Stjepan Muhek, u skladu s člankom 5. Poslovnika Županijske skupštine 
Krapinsko – zagorske županije dao je svečanu prisegu. 
 

TOČKA 2. 
ZAKLJUČAK o usvajanju Skraćenog zapisnika s 7. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-
zagorske županije održane dana 23. svibnja 2022. godine. 

 
TOČKA 3. 

RJEŠENJE o razrješenju Josipa Kovačića, dužnosti potpredsjednika Županijske skupštine i 
izboru Željka Člekovića za potpredsjednika Županijske skupštine. 
 

TOČKA 4. 
RJEŠENJE o razrješenju Josipa Kovačića, dužnosti člana Odbora za promet i veze i izboru 
Dragutina Jakuša za člana Odbora. 
 

TOČKA 5. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu. 
 

TOČKA 6. 
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. 
 

TOČKA 7. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, u tekstu koji se prilaže 
zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i 
bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za 
medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za 
medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 
 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 
zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-
zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine. 
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Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša u 12:00 sati prekinuo je sjednicu za pauzu i odredio 
nastavak u 12:15 sati. 
 

TOČKA 8. 
ZAKLJUČAK o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske 
županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. 

 
TOČKA 9. 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju  Izvještaja o radu i Godišnjeg financijskog izvještaja Vatrogasne 
zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. 
 

TOČKA 10. 
ZAKLJUČAK o odobravanju Dvogodišnjeg programa rada Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Krapinsko-zagorske županije za 2022. i 2023. godinu. 
 

TOČKA 11. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe 
u 2021. godini.  
 

TOČKA 12. 
ODLUKU o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju  Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. 

 
TOČKA 13. 

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 
2016.-2020. 
 

TOČKA 14. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu 
i Izvještaja o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-
zagorske županije.  
 

TOČKA 15. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje 
zeleno za 2021. godinu i Izvještaja o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu. 
 

TOČKA 16. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja o poslovanju Krapinsko-
zagorskog Aerodroma d.o.o. za 2021. godinu. 
 

TOČKA 17. 
KODEKS ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine. 
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TOČKA 18. 
ODLUKU o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske 
županije. 
 

TOČKA 19. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Informacije o ostvarenim financijskim potporama programima i 
projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini. 
 

TOČKA 20. 
PROGRAM dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini. 
 
Akti donijeti na ovoj sjednici izvršeni su, pa se predlaže usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. 
sjednice Županijske skupštine održane dana 27. lipnja 2022. godine. 
 
Dovršeno u 13.47 sati. 
 
     
    Zapisničarka                                                                                   
   Almica Horvat                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINA        
                                                                                                         Zlatko Šorša 
 
 
 


