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Z A P I S N I K 
sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 

županije održane dana 17. prosinca 2019. godine 
 
 
Sjednica je održana u radnom prostoru Zavoda za prostorno uređenje u Krapini, 

Krambergerova ulica 1, s početkom u  1600 sati. 
Prisutni članovi Upravnog vijeća: Irena Šafranko, Juraj Matkun, Nikolina Šalković, 

Jurica Vugrek i Ana Zubić 
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman i zamjenik župana za 

gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek 
 

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko pozdravlja prisutne te utvrđuje nazočnost 
svih članova Upravnog vijeća odnosno činjenicu da Upravno vijeće može pravovaljano 
odlučivati te da se sjednica može održati.  

Potom Predsjednica Upravnog vijeća predlaže dnevni red sjednice prema predloženom 
u dostavljenim materijalima za sjednicu, a nakon toga postavlja upit ima li još netko prijedlog 
za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.  

Budući da prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda nije bilo Upravno vijeće 
je jednoglasno usvojilo slijedeći  

  

D N E V N I    R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 12. studenog 2019. 

godine  
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa rada Zavoda za prostorno uređenje 

Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu 
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Financijskog plana Zavoda za prostorno 

uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i Projekcije Plana za 2021. i 
2022. godinu  

4. Razno 
 

Točka 1. 
Predsjednica Upravnog vijeća poziva članove Vijeća da se očituju o dostavljenom 

Zapisniku.  
Potom, budući da na Zapisnik nije bilo primjedbi, Predsjednica Upravnog vijeća 

predlaže da se usvoji Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno 
donosi   

ZAKLJUČAK 
Usvaja se Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 

uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 12. studenog 2019. godine, u 
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 



Točka 2. 
Predsjednica Upravnog vijeća poziva ravnateljicu da predstavi Prijedlog Programa rada 

Zavoda za 2020. godinu. 
Ravnateljica uvodno napominje da je predloženi Program sadržajno strukturiran kao i 

proteklih godina s obzirom da se djelatnost Zavoda u međuvremenu nije mijenjala. Potom 
navodi da se u dijelu poslova kojima se osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda uz standardne 
aktivnosti tijekom godine planira zapošljavanje dviju osoba, a zbog očekivanog odlaska dvoje 
radnika u mirovinu. Vezano na dokumente županijske razine navodi da je moguće pokretanje 
izrade izmjene i dopune Prostornog plana Županije o čemu će se odluka donijeti u suradnji sa 
Županijom, a vezano na izradu županijskog Izvješća o stanju u prostoru najavljuje 
intenziviranje aktivnosti i dovršetak izrade istog do konca godine.  Vezano na savjetodavnu 
aktivnost navodi da će se ona provoditi u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave, a 
da se očekuje na razini cca 10-15 prostornih planova uređenja. Vezano na angažman Zavoda 
na izradi prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave navodi da je izvjesno 
da će Zavod biti angažiran na izradi najmanje 8 izmjena i dopuna prostornih planova 
uređenja. Potom navodi da će se u dijelu vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja 
poslovi i nadalje odvijati na razini državnog i vlastitog županijskog sustava, a u okviru stručno 
analitičkih i ostalih poslova da će se aktivnosti provoditi u okviru i za potrebe izrade do sada 
pokrenutih dokumenata i aktivnosti od interesa za Državu i Županiju odnosno Državnog plana 
prostornog razvoja, Idejnog rješenja Oroslavsko-stubičke obilaznice i dr.  

Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća poziva članove na  
raspravu o predmetnoj točci dnevnog reda. 

Potom, budući da nije bilo daljnje rasprave ni dodatnih pitanja članova Upravnog 
vijeća, predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te poziva članove da se izjasne o 
prihvaćanju Prijedloga Programa rada nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo  
 

Program rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 
2020. godinu, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 
Predsjednica Upravnog vijeća poziva ravnateljicu da predstavi Prijedlog Financijskog 

plana Zavoda za 2020. godinu. 
Obrazlažući strukturu prihoda Ravnateljica navodi da se financiranje Zavoda u 2020. 

godini gotovo u cijelosti planira iz županijskih prihoda dok se neznatno planira iz prihoda 
tekuće pomoći resornog Ministarstva te prihoda ostvarenih po posebnim propisima za mjeru 
stručnog osposobljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potom napominje da je i 2020. 
godine planirano ostvarenje prihoda Zavoda temeljem izrade prostornih planova uređenja 
jedinica lokalne samouprave po Zavodu no isto je prihod Proračuna Županije. Vezano na 
planirane rashode Ravnateljica navodi da Prijedlog Financijskog plana prati aktivnosti 
planirane Prijedlogom Programa rada osiguranjem sredstava za rashode za zaposlene, 
sredstava za materijalne rashode u okviru kojih su planirana i sredstva za projekte od interesa 
za Županiju odnosno izradu Idejnog rješenja Oroslavsko-stubičke obilaznice i stručne podloge 
čija se izrada planira povjeriti odabranom kvalificiranom ponuditelju te sredstava za nabavu 
imovine. Obrazlažući detaljnije pojedine rashode kao specifičnost u odnosu na prethodne 
godine izdvaja značajnije povećanje rashoda za zaposlene te navodi da je navedeno posljedica 
potrebe da se zapošljavanje novih osoba provede najkasnije tijekom drugog tromjesečja kako 
bi se iste uvodile u posao uz osobe koje odlaze u mirovinu. Vezano na Projekcije financijskog 
plana za 2021. godinu te 2022. godinu Ravnateljica napominje da su iste izrađene u skladu sa 
očekivanjima slične strukture aktivnosti i prihoda Zavoda u narednim godinama te 
Smjernicama za izradu Proračuna Županije.  

Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća poziva članove na  
raspravu o predmetnoj točci dnevnog reda. 



Potom, budući da nije bilo dodatnih pitanja ni komentara članova Upravnog vijeća, 
Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te poziva članove da se izjasne o 
prihvaćanju Prijedloga Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu i Projekcije Plana za 2021. i 
2022. godinu, a nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo  

 
Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 

za 2020. godinu i Projekciju Plana za 2021. i 2022. godinu, u tekstu koji se prilaže 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 

Točka 4. 
Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu u okviru ove točke dnevnog reda upitom 

ima li netko još kakovih pitanja i/ili prijedloga. 
Budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu Predsjednica Upravnog 

vijeća je zaključila sjednicu.   

 
 
Sjednica je završila u 1645 sati. 

 
 

Zapisnik sastavila: Snježana Žigman PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.  
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