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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-217/2-2021. 
Zlatar, 28.06.2021. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 51. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske 
županije, Zlatar, I. G. Kovačića 1, održane putem ZOOM aplikacije dana 28. lipnja 2021. 
godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Marija Pernjek, struč. spec. 
oec., predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Jurica Knezić, dr. med., 
Husen Ramadani, dr. med., spec. školske medicine. 
Opravdano nenazočni: Josip Petrović, dipl. iur. 
Sjednici su prisustvovale i Vanja Šenjug, mag. iur., i Jasna Petek, zamjenica Župana za 
društvene djelatnosti. 
Predsjedavajuća, Marija Pernjek, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  
 

1. Usvajanje zapisnika s 50. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 

2. Izvješće o situaciji vezano za Covid-19, 

3. Slobodna riječ. 

 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 
AD 1. 
 
M. Pernjek, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa s 50. sjednice Upravnog vijeća. 
Primjedbi nije bilo te na prijedlog predsjedavajuće, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Z A K L J U Č A K  
Prihvaća se zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 
AD 2. 

 

H. Ramadani, navodi da unazad dva dana u Krapinsko-zagorskoj županiji nema novo 
zaraženih Covidom-19. Trenutno su hospitalizirane dvije osobe. Utrošeno je cca 90000 
doza cjepiva. Procijepljeno je oko 38% odraslog stanovništva i 45% ukupnog 
stanovništva, što je dobar rezultat, drugi na razini Republike Hrvatske nakon grada 
Zagreba. U Zavodu za javno zdravstvo cijepi se svaki dan od 8 do 14 sati te subotom od 9 
do 13 sati. Apelira na zamjenicu Župana da kontaktira ravnateljicu Doma zdravlja 
obzirom da se ljudi žale da ih obiteljski liječnici na cijepljenje naručuju nakon godišnjih od 
1.9. Smatra da za to nema potrebe jer je između ostalog ovako dobra procijepljenost u 
našoj Županiji rezultat upute da se druga doza cjepiva Pfizer može dati već nakon tri 
tjedna, što omogućuje liječnicima da se organiziraju. Ukoliko to nije moguće, morali bi 



2 

 

osigurate zamjene za godišnji, a nikako ne prolongirati cijepljenje za na jesen. Prijeti nam 
i delta soj zbog turizma i otvaranja granica te treba ostati ozbiljan. 

J. Petek, navodi da će kontaktirati ravnateljicu Doma zdravlja te svakako ukazati na 
činjenicu daje potrebno osigurati i cijepljenje preko ljeta. 

H. Ramadani, navodi da je iz statističkih podataka vidljivo da su stariji od 70 godina 
cijepljeni u otprilike 50% slučajeva. Nejasno je što je sa preostalih 50-akposto te 
populacije, da li im nije dostupna zdravstvena skrb ili je nešto drugo u pitanju. 

Nakon toga, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose  
 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prima se na znanje izvješće o situaciji vezanoj za Covid-19. 

 

AD 3. 
 
J. Knezić, pita što nakon isteka 6 mjeseci od cijepljenja. Da li će se ljudi docjepljivati. 
H. Ramadani, odgovara da je trenutno na snazi rok od 210 nakon cijepljenja, a dalje 

ćemo vidjeti kakve će biti preporuke. 
Pita zamjenicu Župana u koje Toplice mogu ići cijepljeni s vaučerom. 
J. Petek, odgovara da podatak o toplicama koje mogu besplatno posjetiti cijepljeni 

stoji na web stranici Županije. Riječ je o pet toplica, a vaučeri se s potvrdom o cijepljenju 
podižu u turističkim zajednicama. 

V. Šenjug, navodi da će i Zavod na svojoj web stranici objaviti podatak u kojim se 
toplicama vaučer može iskoristiti. 

Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 9,35 sati. 
 

ZAPISNIK JE SASTAVILA:                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
  Vanja Šenjug, mag. iur.        Marija Pernjek, struč. spe. oec. 


