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KLASA: 024-07/22-01/23 
URBROJ: 2140-01-22-4 

SKRAĆENI ZAPISNIK 
sa 9. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane dana 22. rujna 

2022. godine (četvrtak)  s početkom u 09:00 sati. 
 Sjednica je održana u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini, Bobovje 52G. 

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 26 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, vezano za Kodeks 
ponašanja članova Županijske skupštine, donijet na prošloj sjednici, na klupe  podijeljena Izjava 
te moli da članice i članovi Županijske skupštine istu potpišu. 
       
Članovi/članice Županijske skupštine:  

Ana-Marija Horvat, Ana Kruhak, Dražen Čvek, Davor Kljak, Hrvoje Novak, Ivan Šantek, 
Ivan Vianello, Ljubica Jembrih, Mišo Grilec, Matija Kraševac, Mirko Krznar, Mario Lipnjak, 
Miljenko Šoštarić, Miljenko Štabek, Maja Vukina Bogović, Nataša Nesek, Romeo Vincelj, Stanko 
Majdak, Stjepan Muhek, Sandra Turković, Vladimir Pleško, Viktor Šimunić, Željko Čleković, 
Zoran Gregurović, Zlatko Šorša, Željko Zozoli. 
 
Odsutni članovi/članice Županijske skupštine:   

Anđelko Ferek Jambrek, Dorotea Hendija, Đurđa Mohač, Mirko Šivalec, Marija Jagečić, 
Laura Cajhen (najavili nedolazak), Dražen Šurbek, Ernest Svažić, Marijan Tupek, Stanko Belina, 
Vlasta Hubicki. 

 
Ostali prisutni: 

Željko Kolar - župan,  Jasna Petek - zamjenica župana, Ljiljana Malogorski - pročelnica 
Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Mirjana Smičić Slovenec - pročelnica 
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, 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, Karlo Frljužec  - v.d. pročelnik Ureda župana, Svjetlana Goričan, Anamarija Valjak 
i Almica Horvat, službenice Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i predstavnici 
medija.  

 
Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša iznosi da su članice/članovi Županijske 

skupštine primili u materijalima prijedlog dnevnog reda te da je primljen i prijedlog župana za 
dopunu dnevnog reda 9. sjednice Županijske skupštine točkama: 

1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije 
za 2022. godinu i 

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-
zagorske županije. 
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Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša poziva Župana Željka Kolara za 

obrazloženje predloženih dopuna prijedloga dnevnog reda. 
Župan Željko Kolar iznosi da  Prijedlogom  odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu upravnih tijela  predlaže da dio poslova iz djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša odnosno poslove koji se odnose na vrednovanje nekretnina te 
rad Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije kao i poslove prenamjene 
zemljišta preuzme Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Obrazlaže da je 
dvjema službenicima koje su obavljale navedene poslove prestala služba u Krapinsko-zagorskoj 
županiji. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije 
vezan je za projekt sigurne kuće, kako bi se osigurala sredstva za potpisivanje ugovora o izvođenju 
radova na projektu „Novi početak“. Nije predložen rebalans Proračuna jer sredstva neće trebati 
ove godine, nego sljedeće. Bez dopune Odluke ne može se potpisati ugovor s izvođačem radova. 

Budući da nije bilo drugih prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik Županijske 
skupštine dao je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni točkama:  Prijedlog odluke o 
dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i Prijedlog 
odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije. 
  Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša utvrdio je da je Prijedlog dopune usvojen 
jednoglasno ( 22 glasa „ZA“). 
 Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša dao je na glasovanje predloženi dnevni red 
u cjelini. 
 Županijska skupština je sa 24 glasa „ZA“ 0 „PROTIV“ i  0 „SUZDRŽANIH“ glasova 
utvrdila sljedeći  

DNEVNI RED 
 

11))  Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine održane 27. lipnja 2022. 
godine 

22))  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 
2022. godinu 

33))  Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 
44))  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2022. godinu 
55))  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2022. godinu 
66))  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2022. godinu 
77))  Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 

2021.g. 
88))  Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj 

za 2021. godinu 
99))  Prijedlog odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi 
1100))  Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. 
godini 

1111))  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu 
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1122))  Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije 
1133))  Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 

2021. godine 
1144))  Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama 
Krapinsko-zagorske županije 

1155))  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u 
vlasništvu Krapinsko-zagorske županije 

1166))  Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice za područje grada Oroslavja 
1177))  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 

2022. godinu 
1188))  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-

zagorske županije 
1199))  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 Davor Kljak, Viktor Šimunić 
Miljenko Šoštarić i Zoran Gregurović. 

 
 Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša zaključio je Aktualni sat u 9:52 sati te je 
nakon toga nastavljen rad  po dnevnom redu.  
 
 Razmotrivši utvrđeni dnevni red Županijska skupština donijela je akte, kako slijedi: 
 

TOČKA 1. 
ZAKLJUČAK kojim se usvaja Skraćeni zapisnik s 8. sjednice Županijske skupštine 
Krapinsko-zagorske županije održane dana 27. lipnja 2022. godine. 
 

TOČKA 2. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 
2022. godinu. 
 

TOČKA 3. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju  Polugodišnjeg izvještaja o radu župana za razdoblje siječanj-
lipanj 2022. godine. 
 

TOČKA 4. 
ODLUKU o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste za 2022. godinu.  
 

TOČKA 5. 
ODLUKU o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste za 2022. godinu. 
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TOČKA 6. 
ODLUKU o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste za 2022. godinu. 
 

TOČKA 7. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu Integriranog prometa 
zagrebačkog područja d.o.o. za 2021. godinu. 
 

TOČKA 8. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja o poslovanju 
Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. 

 
Na prijedlog predsjednika Županijske skupštine Zlatka Šorše određena je pauza od 15 minuta. 
 

TOČKA 9. 
ODLUKU o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi. 
 

TOČKA 10. 
PROGRAM dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 
2022. godini. 
 

TOČKA 11. 
PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2023. godinu. 
 

TOČKA 12. 
ODLUKU o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije. 
 

TOČKA 13. 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom 
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu. 
 

TOČKA 14. 
ZAKLJUČAK o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 
zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama 
Krapinsko-zagorske županije. 
 

TOČKA 15. 
ODLUKU o izmjeni Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u 
vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. 
 

TOČKA 16. 
RJEŠENJE o razrješenju mrtvozornice za područje Grada Oroslavje. 
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TOČKA 17. 

ODLUKU o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. 
godinu. 
 

TOČKA 18. 
ODLUKU o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-
zagorske županije. 
 

Akti donijeti na ovoj sjednici izvršeni su, pa se predlaže usvajanje Skraćenog zapisnika sa 
9. sjednice Županijske skupštine održane dana 22. rujna 2022. godine. 
 

Dovršeno u 12:57 sati. 
  
 
    Zapisničarka                                                                         PREDSJEDNIK 
Svjetlana Goričan                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE        
 
                                                                                                       Zlatko Šorša 
 
 

 


