
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1 
Broj: 01-259/3-2022. 
Zlatar,29.9.2022. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I.G.            
Kovačića 1, održane  u Zaboku, Zivtov trg 3, u prostorima Zavoda dana 29. rujna 2022. godine 
(četvrtak) s početkom u 8:00 sati. 

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici: Brigita Coha Blašković, dr. med. dent., 
predsjednica Upravnog vijeća, Zvonko Kudelić, lab. ing., Husen Ramadani, dr. med., spec. 
školske medicine, Branka Čekolj, dipl. oec., Helena Smiljanec, dipl. soc. radnica i  Martina 
Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
politiku, branitelje, civilno društvo i mlade. 

Sjednici su  prisustvovali i ravnatelj Zavoda Tomislav Jadan, dipl. oec., zamjenica ravnatelja 
Marina Stanković Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva i Barbara Tršinski Veverec, mag. 
iur.  

Predsjedavajuća, Brigita Coha Blašković, pozdravlja nazočne te predlaže sljedeći 

 
 

 
D N E V N I   R E D 

 
        1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Zavoda, 
        2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, 
        3.   Izvješće  vezano za COVID-19, 
        4.   Slobodna riječ. 
 

 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.  

 
AD 1. 
 
B. Coha Blašković, pita ima li primjedbi na tekst zapisnika sa 14. 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 14. sjednice Upravnog vijeća Zavoda. 
 

 
AD 2. 
 T. Jadan, navodi da je kriza mentalnog zdravlja, zbog epidemije COVID -19, potresa, rata, 

uočena je potreba za povećanom mentalnom pomoći  u našoj županiji i  potreba za pomoć  

djeci da se mogu nositi sa izazovima.  Nakon savjetovanja  s županijom došli smo do zaključka 



da  Odsjek za  zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti napravimo u Zavodu i 

zaposlimo još jednog psihologa. Svjesni smo da je potreban multidisciplinaran pristup, 

stručnjaci raznih profila ( psiholozi, logopedi, defektolozi, psihijatri) psihijatra zasad nismo 

uspjeli naći. Dogovor s  županijom je financiranje  u udjelu 50:50. 

M. Gregurović Šanjug zahvaljuje se ravnatelju  i  Marini Stanković Gjuretek, navodi da imaju 

velike zahtjeve roditelja i stručnih suradnika iz škola, mnogo djece ima velikih problema, 

imaju teže kliničke slike, puno samoozljeđivanja, potencijalnih suicida.  Navodi da su u 

županiji  dosta razmišljali o tom problemu. Potreba je prepoznata i ovo je prvi korak u 

njegovom rješavanju. 

Nakon toga, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću 
 

O D L U K U 

1. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji 

radnih mjesta. 

2. Taj Pravilnik prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 

 
 

 

AD 3. 

          M. Stanković Gjuretek navodi da je situacija  stabilna. Docjepljivanje 4. dozom počeli smo 
12.9.2022. godine i cijepimo po svim našim punktovima. Ljudi dolaze na 3.  i 4. dozu, na 1. dozu 
rijetko. 
 
Daljnje rasprave nije bilo. 
Sjednica je zaključena u 9,00 sati. 
 

 
 

ZAPISNIK JE SASTAVILA:                                                                   PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
Barbara Tršinski Veverec, mag. iur.                                            Brigita Coha  Blašković, dr. med. dent., v.r. 
 
 
 


