ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-206/2-2020.
Zlatar, 29.07.2020.
Z A P I S N I K
sa 37. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane putem ZOOM aplikacije dana 29. srpnja 2020.
godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati.
Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Marija Pernjek, struč. spec.
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Jurica Knezić, dr. med., Zvonko Kudelić, lab. ing., Josip
Petrović, dipl. iur., Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine.
Sjednici je prisustvovao i ravnatelj Zavoda T. Jadan i Ž. Kurečić, mag. oec.
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća Zavoda,
Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje I. do VI. mjesec 2020. godine,
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje I. do VI. mjesec 2020. godine,
Izvješće o pripravnostima za razdoblje I. do VI. mjesec 2020. godine,
Novosti vezano za koronavirus,
Slobodna riječ.

AD 1.
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajućeg, Upravno vijeće jednoglasno
donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća Zavoda.
AD 2.
Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinskozagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
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AD 3.
Nakon toga na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinskozagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

AD 4.
Nakon toga, na prijedlog predsjedavajuće Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

1.
2.

Z A K LJ U Č A K
Prima se na znanje Izvješće ravnatelja o pripravnostima za razdoblje od
1.1.2020. godine do 30.06.2020. godine.
To izvješće prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD 5.
T. Jadan, obavještava članove Upravnog vijeća o situaciji vezano za koronavirus.
Navodi da je situacija pod kontrolom te da Županija bilježi tek po jednu do dvije
oboljele osobe na dan. Službe Zavoda kontaktiraju kontakte oboljelih te se posao
redovno obavlja.
Što se tiče ostalih djelatnosti Zavoda, sve se one sada redovno obavljaju u ranijem
opsegu i sve se vraća u normalu, jedino je za sada epidemiološka djelatnost stacionirana
isključivo u ispostavi Zavoda u Zaboku gdje je uspostavljen tzv. Covid centar i gdje se
trenutno obavljaju i sve ostale usluge iz higijensko-epidemiološke djelatnosti, poput
pregleda za izdavanje sanitarnih iskaznica.
AD 6.

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.
Daljnje rasprave nije bilo.
Sjednica je zaključena u 14:30 sati.
ZABILJEŠKU JE SASTAVILA:
Vanja Vidiček, mag. iur.

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