
KLASA: 021-04/19-01/47 

URBROJ: 2140/01-01-19-3 

 

Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane dana 10. prosinca 2019. godine s početkom u 

15,30 sati. 

Sjednica je održana u Klubu male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog 

narodnog preporoda 13. 

 

 Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora: 

1.  Tomislav Končevski, predsjednik, 

2.  Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika, 

3.  Darko Vidović, član, 

4.  Zdenka Grilec, članica, 

5.  Agata Cvitić, članica, 

6.  Barbara Sente, članica. 

Sjednici nije prisustvovao: 

1.  Mišo Grilec, član. 

Od ostalih sjednici su prisustvovali: 

 Jasna Petek, zamjenica župana, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske 

skupštine i Grozdana Kučak, zapisničarka. 

  

          Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Končevski otvorio je sjednicu, pozdravio 

prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje 6/7 članova/članica Odbora te da Odbor može donositi 

pravovaljane zaključke. 

            

 Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno (6 glasova 

„ZA“) utvrdio  s l i j e d e ć i 

 

D N E V N I   R E D  

 
1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti, 

  

2.   Pitanja i prijedlozi. 

 

           Dnevni red potom je razmatran kako slijedi: 

 

TOČKA 1. 

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti   

Materijal za predmetnu točku primljen je uz poziv. Tomislav Končevski, predsjednik Odbora zamolio 

je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno 

obrazloženje. 

          Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi da je 

Tajana Broz, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti podnijela ostavku na navedenu dužnost iz 

razloga previše obveza i nemogućnosti sudjelovanja u radu Odbora. Poslovnikom Županijske skupštine 

propisano je da će u tom slučaju Skupština razriješiti predsjednika radnog tijela temeljem podnijete 

ostavke predsjednika/predsjednice te na istoj sjednici izabrati novog. Poslovnikom o radu Županijske 

skupštine propisano je da sastav radnih tijela Županijske skupštine u pravilu odgovara stranačkom 

sastavu Skupštine koji je utvrđen slijedom dogovora političkih stranaka i mjesto 

predsjednika/predsjednice Odbora za društvene djelatnosti pripada Županijskoj organizaciji SDP-a. 
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Županijska organizacija SDP-a dostavila je prijedlog da se umjesto Tajane Broz predsjednicom Odbora 

za društvene djelatnosti imenuje Anita Krok, članica Županijske skupštine.  

  

Tomislav Končevski, predsjednik Odbora zahvalio je pročelnici Malogorski na obrazloženju i kako 

nije bilo rasprave dao je Prijedlog rješenja o razrješenju Tajane Broz dužnosti predsjednice Odbora za 

društvene djelatnosti i izboru Anite Krok, predsjednicom Odbora za društvene djelatnosti.  

           

 Odbor za izbor i imenovanja je jednoglasno   (6 glasova „ZA“ ) donio slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K  

Utvrđuje se Prijedlog rješenja o razrješenju Tajane Broz dužnosti predsjednice Odbora za 

društvene djelatnosti  i izboru Anite Krok, predsjednicom Odbora za društvene djelatnosti teksta 

u prilogu i upućuje se Županijskoj skupštini na usvajanje.  

 

 

TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Pitanja i prijedloga nije bilo  te je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Končevski  

zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu. 

 

 

Dovršeno u 15,45 sati. 

 

 

 

 

Zapisničarka                                                                                 PREDSJEDNIK  

  Grozdana Kučak                                                                                    Odbora za izbor i imenovanja   

                                                                                              Tomislav Končevski 

 
 

 



 

                             
           
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA           
           Odbor za izbor i imenovanja                                                                                            
KLASA: 021-04/19-01/47 
URBROJ: 2140/01-01-19-1 
Krapina, 03. prosinca 2019. 
 
          Na temelju članka 34. stavak 2. 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) sazivam 17. sjednice Odbora za izbor i imenovanja koja će se 
održati  
 

u utorak, 10. prosinca  2019. godine s početkom u 15,30 sati. 
 
 

         Sjednica će se održati  u Klubu male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, 
Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13. 
 
          Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i   
 

D N E V N I   R E D   
     

1) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika/predsjednice Odbora za 
društvene djelatnosti, 
 

2) Pitanja i prijedlozi. 
 
       Molimo članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti 
obavijestiti na telefon broj 329-252. 

 
 
 
 
Za točnost otpravka                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA 
   PROČELNICA                                                                                Tomislav Končevski, v.r. 
Ljiljana  Malogorski                               
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DOSTAVITI: 
 
1.      Tomislav Končevski, predsjednik, 
2.      Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika,   
3.      Darko Vidović, član,  
4.      Zdenka Grilec, članica,  
5.      Agata Cvitić, članica,  
6.      Mišo Grilec, član, 
7.      Barbara Sente, članica,  

 
8.       Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka, 
9.       Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
           n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,  
10.   Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
11.   Karlo Frljužec, Ured župana, 
12.      evidencija, 
13.      pismohrana. 
                        
O tome obavijest:    
                                          
1.      Županijska skupština, n/p predsjednice  Vlaste Hubicki,  
2.      Županijska skupština, n/p potpredsjednika Josipa Kovačića,       
3.      Županijska skupština, n/p potpredsjednika  Dragutina Ranogajeca,    
4.      župan Željko Kolar,  
5.      zamjenica župana Jasna Petek, 
6.      zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek. 
       
 
     
 
 



    
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
KLASA: 021-04/19-01/55 
URBROJ: 2140/01-05-19-2 
Krapina, 11. studeni 2019. 
 
 
                                                              ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET: Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju predsjednice i izboru  
                       predsjednika/predsjednice Odbora za društvene djelatnosti 
 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni 
tekst i 13/18) i članak 32. i 33. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske 
županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 
21/09, 11/13, 26713-pročišćeni tekst i 10/14) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja 
 
IZVJESTITELJ: Tomislav Končevski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja  
 
OBRAZLOŽENJE: 
 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Tajana Broz podnijela je dana 
5. studenog 2019. godine ostavku na navedenu dužnost. 

Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije (dalje u 
tekstu: Poslovnik) članak 33. stavak 2. propisuje da predsjednik, zamjenik predsjednika 
i član mogu podnijeti ostavku na dužnost u radnom tijelu te da se jednom podnijeta 
ostavka na može opozvati. Nadalje, isti članak, stavak 5. Poslovnika propisuje da će u 
tom slučaju Skupština razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika odnosno člana 
radnog tijela i na istoj sjednici izabrati novog.  

Sastav Odbora za društvene djelatnosti, kao i drugih stalnih radnih tijela 
Županijske skupštine, rezultat je dogovora političkih stranaka zastupljenih u 
Županijskoj skupštini, sukladno odredbi članka 32. stavka 6. Poslovnika, kojom je 
propisano da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Skupštine. 
Slijedom toga je Županijska organizacija SDP-a Krapinsko-zagorske županije, kojoj po 
dogovoru političkih stranaka pripada mjesto predsjednika Odbora za društvene 
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djelatnosti, dostavila prijedlog za izbor članice Županijske skupštine Anite Krok za 
predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti. 

Kako Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i razrješenje članova 
radnih tijela Županijske skupštine, a Županijska skupština, sukladno članku 17. alineja  
9. Statuta Krapinsko-zagorske županije, osniva radna tijela i bira te razrješuje 
predsjednike, zamjenike predsjednika i članove radnih tijela Županijske skupštine, 
predlaže se Odboru za izbor i imenovanja da sukladno naprijed navedenom utvrdi 
Prijedlog rješenja o razrješenju  i izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti.  
 
 
 
 
                                                                                                 PROČELNICA 
                                                                                               Ljiljana Malogorski 
 
 
 
Prilog: 
~ Nacrt prijedloga rješenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   NACRT 

                                                                                       
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/19-01/55 
URBROJ: 2140/01-01-19-3 
Krapina,                       2019. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 
13/18) i članka 32. i 33. 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 18. sjednici održanoj dana 
_______________ 2019. godine donijela je 

 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju  i izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti 

 
 

I. 
Tajana Broz razrješuje se dužnosti predsjednice Odbora za društvene djelatnosti. 
 

II. 
 

Anita Krok izabire se za predsjednicu Odbora za društvene djelatnosti. 
 

III. 
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 
 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA 
                                                                                          ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                             Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
DOSTAVITI: 
1. Osobama iz točke I. i II.,  
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,  

za objavu, 
3. Za Zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana. 



KLASA: 021-04/19-01/25 

URBROJ: 2140/01-01-19-3 

Krapina, 17. rujna 2019.  

 

Z A P I S N I K 

 
 sa 16. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane dana 16. rujna 2019. godine s 

početkom u 15,45 sati. 

 Sjednica je održana u Klubu male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište 

hrvatskog narodnog preporoda 13. 

 

 Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora: 

1. Tomislav Končevski, predsjednik, 

2.  Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika, 

3.  Darko Vidović, član, 

4.  Zdenka Grilec, članica, 

5.  Agata Cvitić, članica, 

6.  Barbara Sente, članica, 

7.  Mišo Grilec, član. 

Od ostalih sjednici su prisustvovali: 

  Jasna Petek, zamjenica župana, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove 

Županijske skupštine i Grozdana Kučak, zapisničarka. 

  

           Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Končevski otvorio je sjednicu, 

pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuju svi/sve članovi/članice Odbora (7/7) te da Odbor 

može donositi pravovaljane zaključke. 

 

                       Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi te je Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno (7 

glasova „ZA“) utvrdio  s l i j e d e ć i 

 

D N E V N I   R E D  

 
1)     Prijedlog rješenja o razrješenju  članice Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske  

      županije, 

      

2)     Pitanja i prijedlozi. 

 

           Dnevni red potom je razmatran kako slijedi: 

 

TOČKA 1. 

Prijedlog rješenja o razrješenju članice Županijskog savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije  

          

          Materijal za predmetnu točku primljen je uz poziv. Tomislav Končevski, predsjednik Odbora 

zamolio je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno 

obrazloženje. 

          Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi da je od 

Županijskog savjeta mladih zaprimljena obavijest sa sjednice održane 12. travnja 2019. godine, a koja je 

dana u prilogu materijala, da članica Županijskog savjeta mladih Željka Kramarić ne dolazi na sjednice. 

Prisustvovala je Konstituirajućoj sjednici, a unutar godine dana Županijski savjet mladih održao je još 5 

sjednica kojima gđa. Željka Kramarić nije prisustvovala i nije opravdala izostanak. Županijski savjet mladih 
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dostavio je Županijskoj skupštini obavijest o istome. Obzirom na odredbe Zakona o savjetima mladih i 

odredbe koja je sadržana u članku 11. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, a kojima je propisano 

da će Županijska skupština razriješiti članicu/člana Županijskog savjeta mladih ukoliko neopravdano 

izostane s najmanje 50% sjednica savjeta mladih u godini dana. Prijedlog je da se razriješi članstva u 

Županijskom savjetu mladih gđa. Željka Kramarić, prijedlog Županijskoj skupštini podnosi Odbor za izbor i 

imenovanja. Razrješenje gđe. Kramarić članstva u Županijskom savjetu mladih ne utječe na rad Županijskog 

savjeta mladih budući da Savjet ima dovoljan broj članova/članica za nastavak rada Savjeta.  

          Na upit zamjenika predsjednika Odbora Stjepana Ranogajca koliko članova/članica ima 

Županijski savjet mladih, pročelnica Malogorski odgovara da Županijski savjet mladih broji 11 

članova/članica.   

          Na upit zamjenice župana Jasne Petek koliko je ostalo do isteka mandata Županijskom savjetu 

mladih, pročelnica Malogorski odgovara da mandat ovog saziva Županijskog savjeta mladih završava 06. 

ožujka 2021. godine.  

          Tomislav Končevski, predsjednik Odbora zahvalio je pročelnici Ljiljani Malogorski na 

obrazloženju i otvorio raspravu. 

          Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika Odbora uvodno iznosi da mu je nepoznat slučaj da 

osobu koja je prije godinu dana imenovana članicom Županijskog savjeta mladih razrješujemo iz razloga 

nedolaska na sjednice, što smatra nebitnim. Prema informacijama s kojima raspolaže, članica Županijskog 

savjeta mladih Željka Kramarić dva do tri puta nije primila obavijest o održavanju sjednice Savjeta. U 

prilogu članicama/članovima Odbora za izbor i imenovanja nije dostavljen materijal o održavanju sjednica 

Županijskog savjeta mladih te tko je prisustvovao istima. Osobno se ne slaže sa takvim načinom i ima 

primjedbi na rad Županijskog savjeta mladih, na radionicu koju je organiziralo Antikorupcijsko povjerenstvo 

Krapinsko – zagorske županije pozvani su i članovi/članice Županijskog savjeta mladih, a odazvao se samo 

predsjednik Županijskog savjeta mladih. Osobno je protiv da se gđa. Željka Kramarić razriješi članstva u 

Županijskom savjetu mladih iz razloga nedolaska na sjednice, budući može doprinositi radu Savjeta i radom 

na terenu.  

          Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi da se 

radi o izričitoj odredbi Zakona o savjetima mladih u kojoj je navedeno: “Predstavničko tijelo  jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razriješiti će člana/članicu savjeta mladih i prije isteka 

mandata ako neopravdano izostane sa najmanje 50% sjednica savjeta mladih u godini dana i na osobni 

zahtjev člana/članice savjeta.“ Što se tiče informacije da gđa. Željka Kramarić nije primila pozive za 

sjednice napominje da je od konstituiranja Županijskog savjeta mladih formirana maling lista sa e-mail 

adresama članova/članica Savjeta koje su naveli u prijavnom obrascu. Ukoliko član/članica Savjeta ne bi 

primili e-mail, povratno primimo obavijest mailom o istome. 

           Potom se u raspravu uključio član Odbora Mišo Grilec i iznosi da je neozbiljno da se dužnosti 

članice Županijskog savjeta mladih razriješi članica bez mogućnosti iznošenja razloga nedolaska na sjednice. 

Postoji mogućnost da je sustav prebacio e-mail poruke o održavanju sjednice u neželjenu poštu. Mišljenja je 

da se gđa. Željka Kramarić treba pismeno očitovati o razlozima nedolaska na sjednice.  

         Darko Vidović, član Odbora podržava navedeno. 

         Agata Cvitić, članica Odbora – iznosi da ne podržava navedeno te napominje da Županijski savjet 

mladih djeluje na terenu, pozivi za sjednice i materijal objavljuju se na web stranici Županije, a ukoliko 

poziv sa sjednicu nije primljen, potrebno je osobno provjeriti razlog ne primanja,  informacije o održavanju 

sjednica Županijskog savjeta mladih objavljuju se i putem media. Na sjednici Županijskog savjeta mladih 

vodi se zapisnik. Mišljenja je da se u konkretnom slučaju radi isključivo o provedbi odredbi Zakona o 

savjetima mladih. Postavila je pitanje što ukoliko Odbor danas ne izglasa Prijedlog rješenja o razrješenju 

Željke Kramarić dužnosti članice Županijskog savjeta mladih.   

      Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine odgovara  

ukoliko se isto ne izglasa radi se o nezakonitoj odluci Odbora budući je zaprimljena obavijest Županijskog 

savjeta mladih i temeljem iste stečeni su uvjeti za razrješenje članice. 
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      Zdenka Grilec, članica Odbora iznosi da podržava izneseno od strane članice Odbora Agate Cvitić, 

mišljenja je ukoliko gđa. Željka Kramarić nije dobila poziv za sjednicu ili nije mogla prisustvovati sjednici 

trebala je o istome obavijestiti. 

      Na upit Tomislava Končevskog, predsjednika Odbora da li gđa. Željka Kramarić ima 

zamjenika/zamjenicu te zašto nije pozvan/pozvana na sjednicu, pročelnica Malogorski odgovara da svaki 

član/članica Županijskog savjeta mladih ima zamjenika/zamjenicu, a dužnost pozivanja zamjenika/zamjenica 

na sjednice je člana/članice koji ne mogu prisustvovati  sjednici, takva praksa je uobičajena. Županijski 

savjet mladih ima formiranu i viber grupu i obavijesti dobivaju putem iste.   

       Tomislav Končevski, predsjednik Odbora iznosi da prema primljenim materijalima uz poziv za 

sjednicu Odbora imamo informaciju da gđa. Kramarić, članica Županijskog savjeta mladih nije dolazila na 

sjednice, ali nemamo informaciju o razlozima nedolaska na sjednice, stoga o razrješenju gđe. Kramarić 

dužnosti članice Županijskog savjeta mladih ne može donijeti odluku. Temeljem odredbi Zakona o savjetima 

mladih zbog nedolaska na najmanje 50% sjednica savjeta mladih u godini dana, a da izostanak nije 

opravdan,  razlog je razrješenja, ali mišljenja je da je potrebno dati priliku gđi. Željki Kramarić da iznese 

razloge nedolaska na sjednice. 

      Agata Cvitić, članica Odbora iznosi da se sjednice Županijskog savjeta mladih održavaju uz prisustvo 

predstavnice Županije koja vodi zapisnik. Vezano na navode predsjednika Odbora Tomislava Končevskog, 

mišljenja je da, ukoliko je smatrao da materijal primljen za sjednicu Odbora nije potpun, trebao je zatražiti 

dopunu materijala. Njezina saznanja o radu Županijskog savjeta mladih su da rade kontinuirano, da se 

sjednice  održavaju redovito, da se trude na angažiraju svih, a temeljem primljenih materijala može se 

zaključiti da gđa. Kramarić nije zainteresirana za rad u Savjetu. Ako netko od članova/članica Odbora ima 

druga saznanja, moli da ih iznese. Podcjenjivanje rada Županijskog savjeta mladih  u smislu da u ovom 

slučaju nisu nešto dobro napravili nije u redu, poslali su obavijest, a uporište je u Zakonu o savjetima 

mladih. 

      Mišo Grilec, član Odbora iznosi da se odluka o razrješenju gđe. Kramarić dužnosti članice Županijskog 

savjeta mladih ne može donijeti bez uvida u zapisnike sa sjednica Savjeta i bez mogućnosti da se gđa. 

Kramarić očituje.  

      Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika Odbora iznosi da je predsjednik Antikorupcijskog 

povjerenstva Krapinsko – zagorske županije i kada je sazvana sjednica Povjerenstva, osobno još kontaktira 

članove/članice kako bi provjerio da li su primili materijal i da li će doći na sjednicu. Mišljenja je da bi istu 

praksu trebao imati i predsjednik Županijskog savjeta mladih. Konkretno u ovom slučaju trebalo je gđu. 

Kramarić nazvati i pozvati na sjednicu Savjeta kako bi, prije slanja obavijesti, iznijela razloge nedolaska na 

sjednice.  

          Tomislav Končevski, predsjednik Odbora odbacuje konstataciju da je na Odboru izneseno mišljenje 

o neozbiljnosti shvaćanja rada i ovom konkretnom slučaju postupanja Županijskog savjeta mladih, traži se 

samo dopuna materijala sa očitovanjem gđe. Željke Kramarić kako bi Odbor mogao donijeti odluku.  

          Darko Vidović, član Odbora iznosi da podržava mišljenje da je potrebno dobiti povratnu informaciju 

od gđe. Željke Kramarić vezano za nedolaske na sjednice Savjeta te o ne primanju e- mail obavijesti o 

održavanju sjednice.  

          Agata Cvitić, članica Odbora iznosi da ne prejudicira ničiju krivnju, ali zaprimljena je obavijest 

Županijskog savjeta mladih i sukladno istoj, a temeljem Zakona o savjetima mladih, stečeni su uvjeti za 

razrješenje gđe. Željke Kramarić dužnosti članice Županijskog savjeta mladih.  

         Na upit predsjednika Odbora Tomislava Končevskog tko je predložio gđu. Kramarić za članstvo u 

Županijski savjet mladih, pročelnica Malogorski odgovara da je gđa. Željka Kramarić imenovana članicom 

Županijskog savjeta mladih na prijedlog Sportske udruge Tuhelj. Napomenula je nadalje da rad Županijskog 

savjeta mladih tehnički prati Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i zapisnici sa sjednica Savjeta  

su objavljeni na web stranici Županije.   

      Zamjenica župana Jasna Petek napominje da se na svim sjednicama Županijskog savjeta mladih vode 

zapisnici, da članovi/članice uz redovne pozive imaju i neformalnu viber grupu preko koje se obavještavaju 

o sjednicama, gđa. Kramarić iz nekog razloga nije željela odgovarati na mailove i dolaziti na sjednice. 
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Činjenično stanje je da je zakonsko postupanje takvo ako se neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica 

savjeta mladih u godini dana pokreće se postupak razrješenja. 

      Agata Cvitić, članica Odbora – ponavlja, sjednice Županijskog savjeta mladih i rad na istima vode se 

temeljem zakonskih propisa isto kao i sjednice radnih tijela županijske skupštine i nije u redu ukoliko se 

sumnja u isto.  

       Tomislav Končevski, predsjednik Odbora iznosi da tokom rasprave nije izrečena sumnja u ozbiljnost 

rada Županijskog savjeta mladih.  

   

          Po navedenoj točci dnevnog reda više nije bilo prijava za raspravu te Odbor za izbor i imenovanja 

većinom glasova   (2 glasa „ZA“, 5 glasova  „PROTIV“)  

 

 Nije utvrdio Prijedlog rješenja o razrješenju Željke Kramarić dužnosti članice Županijskog savjeta 

mladih Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

TOČKA 2. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Kako pitanja i prijedloga nije bilo predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav 

Končevski  zahvalio  je na odazivu i zaključio sjednicu. 

 

 

Dovršeno u 16,00 sati. 

 

 

 

 

 

 

 Zapisničarka                                                                       PREDSJEDNIK  

 Grozdana Kučak                                                                        Odbora za izbor i imenovanja   

                                                                                               Tomislav Končevski 
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