
 

   R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 

  Ž U P A N 
 
KLASA: 021-04/16-01/60 
URBROJ: 2140/01-02-16-2 
Krapina, 28. studeni 2016. 
 
                                                                                          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA    
 
         
PREDMET: Prijedlog plana rada Županijske skupštine  

Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu 
 
 
             Na temelju članka 32. 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   28. studenog 2016. godine  d o n o s i  

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 

2017. godinu. 
 

2) Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3) Za izvjestitelja pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana 

Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine. 
 
 
 

 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 poslove Županijske skupštine 
KLASA: 021-04/16-01/60 
URBROJ: 2140/01-05-16-1 
Krapina, 28. studeni 2016. 
 

        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
PREDMET: Nacrt prijedloga plana rada Županijske 
                       skupštine za 2017. godinu 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 
11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
IZVJESTITELJ: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske  
                              skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Poslovnikom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, člankom 109.a propisano je 
da Skupština donosi godišnji plan rada. Prijedlog godišnjeg plana rada Skupštine  utvrđuje 
župan na temelju prijedloga upravnih tijela Županije, članova Skupštine, radnih tijela 
Skupštine, pravnih osoba kojima je osnivač Županija te drugih pravnih osoba zainteresiranih 
za rad iz područja koja su u nadležnosti Županije. Godišnji plan rada Skupština donosi krajem 
godine za slijedeću kalendarsku godinu. 
 
Slijedom navedene odredbe Poslovnika Županijske skupštine, sukladno nadležnosti 
predstavničkog tijela utvrđenoj temeljem zakonskih i drugih propisa izrađen je Nacrt 
prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu.  
Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu u 
tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini. 
 
 

             PROČELNICA 
           Ljiljana Malogorski 

Prilog: 
- Nacrt prijedloga plana rada, 
- Prijedlog zaključka župana. 
 



 

                           
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/16-01/60 
URBROJ: 2140/01-01-16-3 
Krapina,  __. prosinca 2016. 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) i  članka 109.a Poslovnika 
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 
broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14), Županijska skupština na 22. 
sjednici održanoj dana  __. prosinca 2016. godine donijela je 
 
 

P L A N   R A D A 
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu 

 
I. 

Ovim Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (dalje 
u tekstu: Plan rada)  okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama 
Županijske skupštine tijekom 2017. godine, utvrđuju nositelji pripreme i predlagatelji tih tema  te 
okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi: 
 

I.tromjesečje: 
 
1) Izvješće župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine 

Nositelj pripreme:  Ured župana 
      Predlagatelj:  Župan 
 
2) Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe 

klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

3) Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove 
Predlagatelj: Župan 
 

4) Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na 
području Krapinsko-zagorske županije 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Župan 
 

5) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-
2019. godine 



Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Upravni odjel za 
gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
Predlagatelj: Župan 

 
6) Izvješće Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području   

Krapinsko-zagorske županije tijekom 2016. godine 
Nositelj pripreme i predlagatelj:  Policijska uprava krapinsko-zagorska 

 
7) Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje siječanj-

prosinac 2016. godine 
Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ  Područni ured Krapina 

 
8) Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na 

području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
Predlagatelj: Župan 

 
9) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2016. godini 

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na  
                                             području Krapinsko-zagorske županije 
 

10) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske 
županije u 2016. godini 
Nositelj pripreme i predlagatelj:  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata  na području  

                                              Krapinsko-zagorske županije 
 

11) Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj:  Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji 

 
12) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2016. godinu 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 
 

13) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o 
stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu  

 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj:  Župan 
 

14) Informacija o dodjeli sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi po osnovi 
javnog poziva 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Predlagatelj: Župan 
 

15) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 

 
16) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije  

Nositelj pripreme:  Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj:  Povjerenstvo za priznanja 
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17) Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: općinska/gradska vijeća, Odbor za izbor i imenovanja 
 
 
II. tromjesečje: 

 
      Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine 

 
 

III. tromjesečje: 
 

 
18) Odluka o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Župan 
 

19) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2016. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 

                                               
20) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2016. godinu 

Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 
                                                  

21) PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske 
- Izvješće o radu za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o –regionalni centar za gospodarenje otpadom  

                         Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Župan 

 
22) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu za 2016. godinu, 

Financijsko izvješće za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj:  Župan 

 
23) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu 

Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije 
Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 
Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana 
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice 
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice 
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije 
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije 

       Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove 
Predlagatelj: Župan 

 
24) Zagorska razvojna agencija d.o.o.- Izvješće o radu za 2016. godinu i Godišnje Financijsko 

izvješće za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 

 
25) Izvješće 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 za 2016. godinu i Izvješće o 
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financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na 
području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području    
                               Krapinsko-zagorske županije  
Predlagatelj:  Župan 

 
26) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa  rada za 2016. godinu  i Izvješća o financijskom 

poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
Nositelj pripreme:  Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
27) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu 

Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 

        
28) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće 

za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 
 

29) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 
2016. godinu 
Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 
 

30) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije-izvješće o radu, financijsko izvješće i 
izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije 
 

31) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i 
objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

32) I. izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija 
redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Predlagatelj: Župan 

 
33)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu 

Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu 
Predlagatelj: Župan 

 
34)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 

 
35) Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 

Nositelj pripreme: Ured župana 
Predlagatelj: Župan 
 

36) Polugodišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu 
        Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije 
        Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 
        Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana 
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Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice 
        Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice 

Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije 
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije 

       Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove 
       Predlagatelj: Župan 
 

37) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. i 2016. godinu za područje 
Krapinsko-zagorske županije 
Nositelj pripreme: Savjet za socijalnu skrbi i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade 
Predlagatelj: Župan 
 

38)  Akcijski plan socijalnih usluga za 2017. i 2018. godinu za područje Krapinsko-zagorske 
županije 
Nositelj pripreme: Savjet za socijalnu skrb i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 
mlade 
Predlagatelj: Župan 
 

39) Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova od 2012. do 2016. 
godine 
Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za 
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
Predlagatelj: Župan 
 

40) Program rada Županijskog savjeta mladih za  2018. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Županijski savjet mladih 

 
41) Usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-

zagorske županije s novonastalim uvjetima 
       Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
        Predlagatelj: Župan 
 
 

IV. tromjesečje: 
 
 

42) Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 

 
43) Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu 

Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 

 
44) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  za 2018. godinu s 

projekcijom  za  2019. i 2020. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 

                                                    
45) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 

2018. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije 
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46) Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2018. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Župan 

 
47) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 

 
48) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2019.-2020. godine 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 
 

49) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice 
Krapina za 2018. g. 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj. Župan 
 

50) Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova do 2020. 
godine i Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 
Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za 
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 
Predlagatelj: Župan 
 

51) Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Župan 
 

52) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko- 
zagorske županije za 2018. godinu. 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj. Župan 
 

II. 
Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu  utvrđeni ovim Planom rada dužni su 

predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Planom 
rada utvrđeni predlagatelji dužni su podnijeti odgovarajući materijal Županijskoj skupštini na 
razmatranje sukladno rokovima utvrđenim ovim Planom rada. 

Nositelji pripreme odnosno predlagatelji materijala za pojedinu temu iz ovog Plana rada dužni 
su obavijestiti predsjednika/predsjednicu Županijske skupštine u slučaju nemogućnosti dostave 
materijala u utvrđenim rokovima.  
 

III. 
Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme ako 

je to potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa odnosno to zahtijeva aktualno stanje u 
pojedinim područjima. 
 

IV. 
Ovaj Plan rada objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 
 

        PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
  Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
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DOSTAVITI: 
1. Ured župana, 
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, 

komunalnu infrastrukturu i EU fondove, 
5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 
6. Upravni odjel za obrazovanje, šport i tehničku kulturu, 
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
8. Služba za unutarnju reviziju, 
9. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
10. Za Zbirku isprava, 
11. Za prilog zapisniku, 
12. Pismohrana. 
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