






 
 

                            
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
             Odbor za statut i poslovnik 
KLASA: 021-04/21-01/58 
URBROJ: 2140/01-01-21-1 
Krapina, 07. prosinca 2021. 
 
 
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., 10/14., 
10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam 2. sjednicu Odbora za statut i poslovnik koja će se 
održati  
 

u ponedjeljak,  13. prosinca  2021. godine s početkom u 13,00 sati. 
  
Sjednica će se održati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište 
hrvatskog narodnog preporoda 13. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći  
 
 

D N E V N I  R E D 
 
1) Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana,  
 
2) Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2022. godinu,  
 
3) Pitanja i prijedlozi.   
 
 
 
Molim članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti 
obavijestiti na telefon broj  329-252. 
 
 
Za točnost otpravka                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA 
    PROČELNICA                                                                              Denis Sambolić, v.r. 
Ljiljana Malogorski                                                                
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      DOSTAVITI: 
 

1. Denis Sambolić, predsjednik,  
2. Ana-Marija Belošević, zamjenica predsjednika,  
3. Josip Bosak, član, 
4. Miroslav Kopjar, član, 
5. Marija Jagečić, članica,   
6. Đurđa Mohač, članica, 
7. Laura Cajhen, 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.  arhiva. 

 
      O tome obavijest:                                            

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša, 
2. potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,  
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić, 
4. župan Željko Kolar,  
5. zamjenica župana Jasna Petek.  

 
 



                         
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 
 

KLASA: 021-04/21-01/50 
URBROJ: 2140/01-02-21-4 
Krapina, 1. prosinca  2021. 

 
  

                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

 
 
PREDMET:   Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana 
 
 
                        Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- 
pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 1. prosinca 2021. godine  donosi   

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana u tekstu koji je sastavni 

dio ovog Zaključka i isti se upućuje na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini. 
 
2. Za izvjestiteljicu 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: 021-04/21-01/50 
URBROJ: 2140-01-05-21-3 
Krapina, 12. studeni 2021.  
 

                                                                                                                                                         
ŽUPAN 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                           
 
 
PREDMET:  Nacrt prijedloga Odluke o prijedlozima i peticijama građana 
 
PRAVNI TEMELJ: članak 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 
5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan  
 
IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove 
Županijske skupštine   
 
OBRAZLOŽENJE:  
Člankom 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. 
i 144/20., dalje u tekstu: Zakon) i člankom 15. Statuta Krapinsko – zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 
5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) propisano je da građani imaju pravo Županijskoj 
skupštini predlagati donošenje općeg akata ili rješavanje određenog pitanja iz njezinog 
djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od 
područnog (regionalnog) značenja. Člankom 25. st. 4. Zakona propisano je da se način 
podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju općim aktom 
županije, u skladu sa zakonom i statutom.  
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 
i 85/15) i odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“, broj 24/14) u vremenu od 11. listopada 2021. godine do 9. studenog 2021. godine o 
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Nacrtu prijedloga odluke o peticijama i prijedlozima građana bilo je otvoreno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću, a u okviru istog nije bilo prijedloga. 
 
Slijedom navedenog, izrađen je Nacrt Prijedloga odluke o prijedlozima i peticijama građana, 
te se predlaže Županu da utvrdi Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana u tekstu 
u prilogu i isti uputi na usvajanje Županijskoj skupštini. 
 
 
 
 
                                                                                                          PROČELNICA 
                                                                                                        Ljiljana Malogorski 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 
1. Prijedlog zaključka župana, 
2. Nacrt prijedloga odluke o prijedlozima i peticijama građana 
 
 
 
 
 



                         
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/21-01/50 
URBROJ: 2140/01-01-21-5 
Krapina,  ____. prosinca 2021.  
 

 
 
Na temelju članka 25. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 123/17., 98/19. i 144/20., dalje u tekstu: Zakon), članaka 15. st. 3. i 17. Statuta 
Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 
13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) Županijska 
skupština Krapinsko – zagorske županije na sjednici 5. održanoj dana ____ prosinca 2021. 
godine donosi  
 

ODLUKU  
o prijedlozima i peticijama građana 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o prijedlozima i peticijama građana (dalje u tekstu: Odluka) uređuje se način 
podnošenja prijedloga građana za donošenje općeg akata ili rješavanje određenog pitanja iz 
djelokruga Županijske skupštine (dalje u tekstu: prijedlog) te način podnošenja peticija 
građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije od područnog (regionalnog) 
značenja (dalje u tekstu: peticija), kao i način odlučivanja o njima. 

 
Članak 2. 

Pravo na podnošenje prijedloga i peticija iz članka 1. ove Odluke imaju građani Krapinsko – 
zagorske županije (dalje u tekstu: podnositelji).   
Prijedlozi i peticije podnose se Županijskoj skupštini putem Odbora za predstavke, prijedloge 
i peticije Županijske skupštine. 

 
Članak 3. 

Uz prijedlog i peticiju iz članka 2. ove Odluke Županijskoj skupštini obavezno se podnosi i 
popunjeni Obrazac za prikupljanje potpisa (dalje u tekstu: Obrazac 1) koji je sastavni dio ove 
Odluke.  
Prijedlog, peticija i Obrazac 1 mogu se podnijeti Županijskoj skupštini i elektroničkim putem 
na adresu elektroničke pošte: prijedlozi.gradjana@kzz.hr, skenirano u PDF ili JPG formatu. 

 
  
 
 
 

mailto:prijedlozi.gradjana@kzz.hr
mailto:prijedlozi.gradjana@kzz.hr


Članak 4. 
Odbor za predstavke, prijedloge i peticije utvrđuje da li je za prijedlog/ peticiju prikupljen 
dovoljan broj pravovaljanih potpisa, da li se radi o prijedlogu iz djelokruga Županijske 
skupštine odnosno peticiji o pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije od područnog 
(regionalnog) značaja te razmatra i ispituje prijedlog i peticiju.  

 
Odbor iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini izvještaj o utvrđenom 
sukladno stavku 1. ovog članka te predlaže Županijskoj skupštini  postupanje po prijedlogu i 
peticiji.  

 
 

Članak 5. 
Županijska skupština mora raspravljati o prijedlogu i peticiji ako isti potpisom podrži 
najmanje 10% od ukupnog broja birača u Županiji te dati odgovor podnositeljima najkasnije u 
roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko – 
zagorske županije.  
 

 
                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                     ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                        Zlatko Šorša  

 
 
 
 
 

DOSTAVITI: 
1. Župan 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Maksimirska 63,  
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu 
4. Za Zbirku isprava 
5. Za prilog Zapisniku 
6. Pismohrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        OBRAZAC 1 – Obrazac za prikupljanje potpisa 
 
 
 
 

                             PRIKUPLJANJE POTPISA VEZANO UZ  
 
 

(napisati jedno od ponuđenog*) 
1. predlaganje općeg akata (napisati naziv akta)* 

2. rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Županije (obrazložiti pitanje)* 
3. podnošenje peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije od područnog 

(regionalnog) značenja (opisati peticiju)* 
 
 
 

REDNI 
BROJ 

IME I PREZIME OIB POTPIS 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                       Ž U P A N 
 
KLASA: 021-04/21-01/61 
URBROJ: 2140/01-02-21-2 
Krapina, 8. prosinac 2021. 
 
    
                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
    
PREDMET:  Prijedlog plana rada Županijske skupštine  
                        Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu 
                     
                 
                       Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije(„Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- 
pročišćeni tekst), župan Krapinsko – zagorske županije dana  8. prosinca 2021. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2022. 

godinu. 
 

2) Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog 
Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
3) Za izvjestiteljicu pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje 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: 021-04/21-01/61 
URBROJ: 2140/01-05-21-1 
Krapina,  1. prosinca 2021. 
 

        ŽUPAN 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
PREDMET:  Nacrt prijedloga plana rada Županijske 
                        skupštine za 2022. 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, 
10/14, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove 
                                     Županijske skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Člankom 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 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 sljedeću 
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 2022. godinu.  
 
Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2022. 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: 021-04/21-01/61 
URBROJ: 2140/01-01-21-3 
Krapina,  
 
 
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-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, 10/14, 10/21 i 15/21-
pročišćeni tekst), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj dana  _____________2021. 
godine donijela je 
 

P L A N   R A D A 
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu 

 
I. 

 Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu (dalje u 
tekstu: Plan rada)  okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama 
Županijske skupštine tijekom 2022. godine,  nositelji pripreme i predlagatelji tih tema  te okvirni 
rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi: 
 

I. tromjesečje: 
 
1) Izvještaj župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine 

Nositelj pripreme:  Ured župana 
      Predlagatelj:  Župan 
 
2) Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. 

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

3) Informacija Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na 
području   Krapinsko-zagorske županije tijekom 2021. godine 
Nositelj pripreme i predlagatelj:  Policijska uprava krapinsko-zagorska 

 
4) Izvještaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje 

siječanj-prosinac 2021. godine 
Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ  Područni ured Krapina 

 
5) Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godini 

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika  
na području Krapinsko-zagorske županije 
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6) Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-
zagorske županije u 2021. godini 
Nositelj pripreme i predlagatelj:  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata  na području  

      Krapinsko- zagorske županije 
 

7) Akcijski plan suzbijanja korupcije Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-
2025. godine 
Nositelj pripreme: Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Upravni 
odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 
Predlagatelj: Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije 

 
8) Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji  

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj:  Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji 

 
9) Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih u 2021. godini 

Nositelj pripreme: Županijski savjet mladih i Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Županijski savjet mladih 
 

10) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun 
Predlagatelj: Župan 
 

11) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije i proračun   
Predlagatelj: Župan 
 

12) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

13) Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. 
godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

14) Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske 
županije za 2021. godinu  

      Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj:  Županijski vatrogasni zapovjednik 
 

15) Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području 
prirodnih nepogoda za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 

 
16) Zagorska razvojna agencija – Izvještaj o radu  i Financijski izvještaj za 2021. godinu 

Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija 
Predlagatelj: Župan 
 

17) Plan rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za 
razdoblje 2022.-2023. godine 
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Nositelj pripreme: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije  
 

18) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije  
Nositelj pripreme:  Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj:  Povjerenstvo za priznanja 
 

 
II. tromjesečje:  

                                                 
19) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije 

Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije i Upravni odjel 
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

20) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija 
Predlagatelj: Župan 
 

21) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - Izvještaj o radu za 2021. 
godinu, Financijski izvještaj za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj:  Župan 

 
22) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-

2024. godine 
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Župan 
 

23) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. - Izvještaj o radu za 2021. 
godinu i Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 
 

24) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. 
godinu 
Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 

        
25) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj 

za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 

 
26) Problematika zbrinjavanja otpada u Krapinsko-zagorskoj županiji  (tematska sjednica 

Županijske skupštine) 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

27) PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne 
Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaj o radu za 2021. godinu 
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Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o – regionalni centar za gospodarenje otpadom 
Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. te Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

 
28) Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija 

civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade, Upravni odjel za   gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Ured župana, Upravni odjel 
za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 
 

29) Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. 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 
 

30) Izvještaj 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 Zagorje 
zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području  
Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno 
Predlagatelj:  Župan 

 
31) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa  rada za 2021. godinu  i Izvještaj o 

financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
za 2021. godinu 
Nositelj pripreme:  Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
Predlagatelj: Župan 

     
32) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski 

izvještaj za 2021. godinu 
Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 
 

 
III. tromjesečje: 
 

33) Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske 
županije za 2021. godinu  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije 
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34) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021.  
godinu 
Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije i proračun  
Predlagatelj: Župan 

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

Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu 
      Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 

 
36) Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine 

Nositelj pripreme: Ured župana 
Predlagatelj: Župan 

 
37) Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije 

Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija 
Predlagatelj: Župan 

 
38) Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade 
Predlagatelj: Župan 
 

 
IV. tromjesečje: 

 
39) Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Predlagatelj: Župan 
 

40) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Županijski savjet mladih/župan 
 

41) Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 
godinu 
Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije i proračun   
Predlagatelj: Župan 

 
42) Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu 

Nositelj pripreme:  Upravni odjel za financije i proračun   
Predlagatelj: Župan 

 
43) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  za 2023. 

godinu s projekcijom  za  2024. i 2025. godinu 
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 

                                                    
44) Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 
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45) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske 
županije za 2022. godinu 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 

 
46) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije 

za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 

 
47) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 

Stanice Krapina za 2023. g. 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj. Župan 
 

48) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko- 
zagorske županije za 2023. godinu. 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj. Župan 

 
49) Odluka o povećanju sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na 

području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove 
Predlagatelj: Župan 
 

50) Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Županije za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine 
Predlagatelj: Župan 
 

51) Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade 
Predlagatelj: Savjet za razvoj civilnog društva/župan 
 

52) Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade 
Predlagatelj: Savjet za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije/župan 
 

53) Regionalni program djelovanja za mlade 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i 
mlade 
Predlagatelj: Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije/župan 
 

54) Program javnih potreba u sportu u 2023. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu i Sportska 
zajednica Krapinsko-zagorske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
55) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2023. godini 

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
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Predlagatelj: Župan 
 

56) Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini 
Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Predlagatelj: Župan 

 
57) Plan rada Županijske skupštine za 2023. godinu 

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

 
II. 

Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu utvrđeni ovim Planom rada dužni su 
predlagatelju dostaviti materijal, pripremljen sukladno Poslovniku Županijske skupštine, 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“. 

 
 
 

       PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
            Zlatko Šorša 

 
 
 
DOSTAVITI: 
1) Ured župana, 
2) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
3) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, 
4) Upravni odjel za financije i proračun, 
5) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, 
6) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,  
7) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
8) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
9) Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, 
10) Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,  
11) Služba za unutarnju reviziju, 
12) „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu, 
13) Za Zbirku isprava, 
14) Za prilog zapisniku, 
15) Pismohrana. 
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