ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-335/2-2018.
Zlatar, 28.09.2018.

Z A B I LJ E Š K A
sa 14. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I. G.
Kovačića 1, održane telefonskim putem dana 28. rujna 2018. godine (petak) s početkom u 12:00
sati.
Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na telefonskoj sjednici: Marija Pernjek, struč. spec.
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Marijan Tenšek, prof. povijesti, H. Ramadani, dr. med., spec.
školske medicine i Zvonko Kudelić, lab. ing.
Opravdano nenazočan: Josip Petrović, dipl. iur.
Nazočni su bili i: Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj Zavoda i Vanja Vidiček, mag. iur., koja je
sastavila zabilješku.
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Obavijest o aktivnostima u Zavodu,
2. Slobodna riječ.

AD 1.
T. Jadan, obaviještava članove Upravnog vijeća da će u predstojećem razdoblju Zavod
provoditi priličan broj javnozdravstvenih aktivnosti, dok su neke od njih već i završene.
Higijensko-epidemiološki odjel i Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u suradnji sa
Domom zdravlja KZŽ i gradskim udrugama crvenog križa obilježit će Svjetski dan srca. Biti će
postavljeni štandovi u Zlataru, Zaboku i Krapini na kojima će se mjeriti tlak, težina, indeks tjelesne
mase, šećer, itd. Također, u organizaciji HZJZ-a u Zaboku je 27. rujna 2018. godine održan stručni
skup pod nazivom „Antimikrobna rezistencija i infekcije uzrokovane rezistentnim mikroorganizmima
u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti u RH“ na koji su pozvani liječnici primarne zdravstvene zaštite i
veterinari i koji se je bodovao. Također, navodi da je Zavod suorganizator okruglog stola pod nazivom
prevencija suicida i zaštita mentalnog zdravlja koji se je održao u Velikoj galeriji grada Zaboka.
Također, Zavod je zajedno sa ZZJZ Varaždinske županije suorganizator gerontološkog susreta
koji će se održati u Trakoščanu.
Sve u svemu, provodi se velik broj aktivnosti kojima se općoj populaciji nastoji približiti
javnozdravstvena tematika.

AD 2.
T. Jadan, navodi da je vezano za rezultat financijskog poslovanja Zavoda te iskazani minus u
poslovanju za prvih šest mjeseci 2018. godine, a povodom obavijesti koju je vezano za navedenu
problematiku Županu uputilo Radničko vijeće Zavoda, održao sa Županom sastanak na kojem su
razgovarali o mogućnosti da se obustavi daljnja primjena odluke o upotrebi viška prihoda Zavoda.
Obaviještava članove Upravnog vijeća da je Županu poslao pismeno očitovanje o razlozima
minusa u poslovanju Zavoda te zamolbu da se odustane od daljnje primjene navedene odluke, a kako
bi Zavodu ostala neka sredstva na računu kao osiguranje za buduće poslovanje.
Predsjedavajuća utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na odazivu u
raspravi te zaključuje sjednicu u 12:30 sati.
ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Vanja Vidiček, mag. iur.
Marija Pernjek, struč. spe. oec.

