ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-158/2-2020.
Zlatar, 26.05.2020.
Z A P I S N I K
sa 35. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane putem ZOOM aplikacije dana 26. svibnja 2020.
godine (utorak) s početkom u 14:30 sati.
Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Marija Pernjek, struč. spec.
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Husen Ramadani, dr. med.,
spec. školske medicine.
Opravdano nenazočni: Jurica Knezić, dr. med. i Josip Petrović, dipl. iur.
Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda T. Jadan, Ž. Kurečić, mag. oec. i V. Vidiček,
mag. iur.
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Zapisnik sa 32. sjednice, 33. sjednice i 34. sjednice Upravnog vijeća Zavoda,
2. Novosti vezano za koronavirus.

AD 1.
M. Pernjek, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa s 32., 33. i 34. sjednice
Upravnog vijeća.
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno
donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se zapisnik s 32., 33. i 34. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
AD 2.
T. Jadan, obavještava članove Upravnog vijeća o situaciji vezano za koronavirus.
Navodi da se smanjuje intenzitet rada vezano za koronavirus. Sutra se očekuje
proglašenje ozdravljenja i zadnjeg oboljelog u našoj Županiji. Zavod ponovno radi
normalno uz pridržavanje mjera zaštite na mjestima gdje se obavljaju pregledi.
Školska je započela 4.5.2020. obavljati preglede djece za upis u 1. razred.
Polako se sve vraća u normalu.
Što se tiče financija, vidjet će se zbog osjetnog smanjenja prihoda kakva će biti
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situacija s plaćom za 5. mjesec. Trenutno ne postoji mogućnost niti naplate dospjelih
potraživanja zbog obustave ovrha za vrijeme pandemije.

Daljnje rasprave nije bilo.
Sjednica je zaključena u 15:00 sati.
ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:
Vanja Vidiček, mag. iur.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marija Pernjek, struč. spe. oec.
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