REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 021-04/19-01/65
URBROJ: 2140/01-01-20-1
Krapina, 18. veljače 2020.
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 18. sjednice Odbora za izbor i imenovanja koja će se
održati
u srijedu, 26. veljače 2020. godine s početkom u 15,30 sati.

u Klubu male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u
Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.
Sjednica će se održati

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i
DNEVNI RED
1) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih,
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
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Končevski, v.r.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomislav Končevski, predsjednik,
Stjepan Ranogajec, zamjenik predsjednika,
Darko Vidović, član,
Zdenka Grilec, članica,
Agata Cvitić, članica,
Mišo Grilec, član,
Barbara Sente, članica,

8.
9.

Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
Karlo Frljužec, Ured župana,
evidencija,
pismohrana.

10.
11.
13.
14.

O tome obavijest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Županijska skupština, n/p predsjednice Vlaste Hubicki,
Županijska skupština, n/p potpredsjednika Josipa Kovačića,
Županijska skupština, n/p potpredsjednika Dragutina Ranogajeca,
župan Željko Kolar,
zamjenica župana Jasna Petek,
zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
KLASA: 007-04/20-01/03
URBROJ: 2140/01-05-19-2
Krapina, 17. veljače 2020.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju člana
Županijskog savjeta mladih
PRAVNI TEMELJ: članak 12. stavak 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj
41/14), članak 11. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/14 i 23/19) i članak 17. Statuta Krapinskozagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09,
11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja
IZVJESTITELJ: Tomislav Končevski, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
OBRAZLOŽENJE:
Član Županijskog savjeta mladih Jurica Vugrek podnio je dana 22. siječnja 2020. godine
ostavku na članstvo u Županijskom savjetu mladih.
Zakonom o savjetima mladih (članak 12. stavak 3.) i Odlukom o osnivanju Županijskog
savjeta mladih (članak 11. stavak 3.) propisano je da će Županijska skupština razriješiti člana
Savjeta mladih i prije isteka mandata na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.
Člankom 39. stavkom 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13 i
10/14) propisano je da Odbor za izbor i imenovanja, između ostalog, raspravlja i predlaže
izbor i opoziv, imenovanje i razrješenje osoba koje bira i opoziva, imenuje i razrješuje te
predlaže Skupština sukladno zakonu, drugim propisima, Statutu Županije, ovom Poslovniku i
drugim aktima Županije.
Slijedom navedenog, u nadležnosti je Odbora za izbor i imenovanja da Županijskoj skupštini,
temeljem navedene ostavke, predloži razrješenje člana Županijskog savjeta mladih.

Prilog:
- Ostavka Jurice Vugreka,
- Nacrt prijedloga rješenja.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:007-04/20-01/03
URBBROJ: 2140/01-01-20-3
Krapina,
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14),
članka 11. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/14 i 23/19) i 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) Županijska skupština na 19. sjednici držanoj dana _______
2020. godine donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih
1)

Jurica Vugrek razrješuje se dužnosti člana Županijskog savjeta mladih Krapinskozagorske županije.

2)

Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:
1. Jurica Vugrek,
2. Županijski savjet mladih,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. za zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

KLASA: 021-04/19-01/47
URBROJ: 2140/01-01-19-3
ZAPISNIK
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
DNEVNI RED
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.

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
ZAKLJUČAK
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
Grozdana Kučak

PREDSJEDNIK
Odbora za izbor i imenovanja
Tomislav Končevski
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