Zagorje

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije
u 2019. godini
-održano 7 radnih sjednica Županijske skupštine sa 147 točaka dnevnog reda
-održano 41 sjednica radnih tijela Županijske skupštine, sa 111 točaka dnevnog reda
-održano 7 sastanaka Koordinacije članica i članova Županijske skupštine
U potpunosti su odrađene sve teme utvrđene po Planu rada Županijske skupštine za 2019.
godinu.
Izdvajamo sljedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje
2021.-2027.g
- donošenje 3 izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019.g i donošenje Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za 2020.g
- omogućena provedba kapitalnih projekata: dovršetak izgradnje Poslovno-tehnološkog
inkubatora u Krapini, dovršetak projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj
zaštitu u Domu zdravlja KZŽ, dovršetak dvorane u Hrašćini, energetska obnova objekata
šest škola, projektiranje energetske obnove OŠ Marija Bistrica i Centra za odgoj i
obrazovanje Krapinske Toplice, izrada projektne dokumentacije za Centar kompetencija
u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku i za ZEZ centar u Donjoj Stubici te nastavak
projekata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ
- Odluka o prijenosu osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorja Krapina na Republiku
Hrvatsku
- Odluka o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020.
godinu
- donošenje Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije
- Odluka o visini turističke pristojbe za gradove i Općine na području Županije
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- odluke vezane za provedbu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti
- prijedlog potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje
razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije
- Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja KZŽ
- Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora
Doma zdravlja KZŽ
- Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja
djelatnosti hitne medicine na području Županije
- Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
- Odluku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Ljekarne KZŽ
- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja KZŽ o
davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima – zaposlenicima Doma
zdravlja.
- odluke vezane na preuzimanje povjerenih poslova državne uprave
- mišljenje o prijedlogu mreže hitne medicine,
- Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Županije
- Odluku o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale
dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave
- Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Županije
- o donošenju Plana rada Županijske skupštine za 2020. godinu
- Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020. godini
- pozitivno mišljenje na promjenu statusa jedinica lokalne samouprave Marija Bistrica i Veliko
Trgovišće iz općine u grad
- odluke o donošenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih
nepogoda za 2019. i 2020. g.; Procjene rizika od velikih nesreća za područje KZŽ; Godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje KZŽ za 2020. g.
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Razmotreni su, usvojeni i prihvaćeni:
- Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Županije za 2018. godinu
- Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine i razdoblje siječanj-lipanj
2019. godine
- Izvještaj o provedbi Masterplana razvoja turizma KZŽ za razdoblje 2016.-2018.
- izvješća o radu i financijskom poslovanju svih ustanova i trgovačkih društava kojima je
Krapinsko-zagorska županija osnivač ili suosnivač
- polugodišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova kojima je
osnivač Krapinsko-zagorska županija
- Izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za
2019. godinu
- mjesečna izvješća o utrošku proračunske zalihe
- Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za 2018. godinu
- Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Županije za 2018. g
- Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2018. godinu i Program rada za 2020. godinu
- Financijski plan, tri izmjene financijskog plana te godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste
- Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice KZŽ za 2018. godinu te izmjene i
dopune Financijskog plana za 2019. g, kao i Program rada te Financijski plan za 2020. godinu
- Izvještaj o stanju zaštite od požara za područje Županije za 2018. godinu,
- Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području KZŽ za 2019.g., Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava civilne zaštite na području KZŽ za razdoblje 2020. do 2023.g., Godišnjeg plana
razvoja sustava civilne zaštite na području KZŽ za 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje
2020.-2022.g.;
- Izvještaj o radu Službeničkog suda za 2018. godinu

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za poslove
Županijske skupštine
Magistratska 1
49000 Krapina, Hrvatska
www.kzz.hr/skupstina

T 00385 (0)49 329-251
F 00385 (0)49 329-255
M 00385 (0)91 252-6754
E damir.galoic@kzz.hr

Zagorje

- Informacija o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području
Županije za 2018. godinu
- Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2018. godini
- programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2019.godinu te program javnih
potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2020. godinu

Imenovani su:
- novi saziv Savjeta za razvoj civilnog društva
- ravnatelj Županijske uprave za ceste
- novi saziv Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
-na prijedlog općinskih i gradskih vijeća razriješeni su i imenovani mrtvozornici na području
jedinica lokalne samouprave
- pojedini članovi Odbora za financije i proračun, Odbora za gospodarstvo i Odbora za društvene
djelatnosti, Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste i Službeničkog suda u Krapinskozagorskoj županiji
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