ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/20-01/03
URBROJ: 2140-20-01-20-02
Krapina, 28. veljače 2020.
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije održane dana 27. veljače 2020. 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
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko pozdravlja prisutne te utvrđuje nazočnost
svih članova Upravnog vijeća i činjenicu da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati te da
se sjednica može održati.
Potom Predsjednica Upravnog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda sjednice
uvrštavanjem razmatranja Prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije u dnevni red sjednice
te postavlja upit ima li još netko prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
Budući da drugih prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda nije bilo, a
Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog za uvrštenje dopunske točke na dnevni red sjednice isto
je potom jednoglasno usvojilo slijedeći
DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća održane 17. prosinca 2019.
godine
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada
Zavoda za 2019. godinu
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za
2019. godinu
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
5. 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 10. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno
donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 17. prosinca 2019. godine, u
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu da obrazloži Prijedlog
Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za 2019. godinu
Ravnateljica izvješćujući o aktivnostima kojima se osigurava obavljanje poslova
Zavoda navodi da je na realizaciji Programa bilo angažirano 7 zaposlenika Zavoda i jedna
osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te prezentira
područja stručnog usavršavanja zaposlenih. U segmentu izrade dokumenata regionalne razine
navodi aktivnosti vezane na Prostorni plan Županije koje su obuhvaćale obradu iskazanih
inicijativa za njegovu izmjenu te praćenje njegove provedbe, a vezano na izvješće o stanju u
prostoru Županije da su se odvijale manje aktivnosti u segmentu pripreme izrade istog.
Prezentirajući obim aktivnosti u segmentu pružanja stručne savjetodavne pomoći u izradi
prostornih planova lokalne razine i osiguranja njihove usklađenosti s Prostornim planom
Županije navodi 26 postupaka izrade istih tijekom godine te 5 izdanih mišljenja o njihovoj
usklađenosti s Prostornim planom Županije. Vezano na segment izrade prostornih planova
lokalne razine odnosno njihovih izmjena i dopuna napominje da je u tom segmentu značajno
povećan obim aktivnosti te prezentira iste u okviru izrade 11 dokumenata jedinica lokalne
samouprave. U dijelu informacijskog sustava prostornog uređenja prezentira aktivnosti u
okviru informacijskog sustava nacionalne razine vezano na obradu 12 dokumenata lokalne
razine te županijske razine vezano na ažuriranje registra kulturnih dobara i drugih baza
podataka. U segmentu stručno-analitičkih poslova prezentira aktivnosti Zavoda u sklopu izrade
Državnog plana prostornog razvoja te aktivnosti vezane na izradu Idejnog rješenja
Oroslavsko-stubičke obilaznice.
Nakon obrazloženja Ravnateljice Predsjednica Upravnog vijeća poziva članove
Upravnog vijeća da se uključe u raspravu o predmetnom.
Potom, budući da nije bilo daljnje rasprave odnosno dodatnih pitanja članova
Upravnog vijeća, predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te poziva članove da se
izjasne o prihvaćanju Prijedloga Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada nakon čega je
Upravno vijeće jednoglasno donijelo
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednica Upravnog vijeća poziva Ravnateljicu Zavoda da obrazloži Prijedlog
Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu.
Ravnateljica izvješćujući o financijskom poslovanju Zavoda tijekom 2019. godine
navodi da su prihodi i rashodi Zavoda ostvareni na razini od cca 85% Financijskog plana.
Potom navodi da su značajnija odstupanja realizacije u odnosu na Financijski plan prisutna u
dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene zbog činjenice što nije ostvareno planirano
zapošljavanje pripravnika te u dijelu materijalnih rashoda vezano na činjenicu da je bilo
potrebno više vremena od planiranog za usuglašavanje trase Oroslavsko-stubičke obilaznice
zbog čega će izrada Idejnog rješenja okončati tijekom 2020. godine i vezano na planirano
pokretanje izrade pedološke studije nakon što se u okviru Državnog plana definira stav prema
vrijednom poljoprivrednom zemljištu, a što tijekom godine nije definirano. Vezano na
ostvareni višak prihoda tijekom godine od 10.910,62 kune te višak prihoda iz ranijih godina
koji iznosi 13.002,64 kune predlaže Upravnom vijeća da odobri korištenje ukupno raspoloživih
sredstava u iznosu od 23.913,26 kuna za podmirivanje obveza Zavoda u 2020. godini.
Po obrazloženju Ravnateljice Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu
konstatacijom da je iz Izvješća vidljivo da se sredstva u Zavodu troše racionalno te da je

dobro što Zavod nema ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza ili predmet sudskog
spora, a potom poziva ostale članove Upravnog vijeća na raspravu.
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 Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu nakon čega
je Upravno vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
1. o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini
2. o korištenju viška prihoda u iznosu od 23.913,26 kuna za obavljanje
djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2020. godini, u tekstu koji se
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio
Točka 4.
Predsjednica Upravnog vijeća poziva Ravnateljicu Zavoda da obrazloži Prijedlog
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda.
Ravnateljica navodi da je potreba izmjene predmetnog Pravilnika uzrokovana
činjenicom da se koncem godine očekuje umirovljenje dvoje radnika Zavoda od čega jedne
osobe zaposlene na radnom mjestu „viši stručni referent za infrastrukturne sustave i promet“,
uvažavanjem procesa promjena u obavljanju poslova prostornog uređenja izazvanih
promjenama Zakona o prostornom uređenju i podzakonskih propisa istog te tehnologija
obavljanja poslova Zavoda i ocjenom da bi se zapošljavanjem stručnog suradnika za prostorno
uređenje umjesto višeg stručnog referenta za infrastrukturne sustave i promet unaprijedila
kvaliteta obavljanja poslova u Zavodu i povećala učinkovitost Zavoda. Temeljem navedenog
predlaže se promjena važećeg Pravilnika na način da se poveća broj izvršitelja radnog mjesta
„stručni suradnik za prostorno uređenje“ te da se za isto izjednače uvjeti radnog mjesta u
dijelu potrebnog radnog staža i poznavanja rada na osobnom računalu s uvjetima radnih
mjesta ostalih stručnih suradnika u Zavodu odnosno stručnog suradnika za infrastrukturne
sustave te stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja.
Po obrazloženju Ravnateljice Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu upitom
zašto se Prijedlogom Pravilnika ne ukida radno mjesto višeg stručnog referenta te zašto se
isključuje mogućnost da se na radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje javi
dipl.ing./magistar struke/stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti odnosno polja
arhitekture i urbanizama ili građevinarstva.
Ravnateljica obrazlaže da ukidanje radnog mjesta višeg stručnog referenta nije
moguće sve dok osoba zaposlena na tom radnom mjestu ne ode u mirovinu. Vezano na
činjenicu da se isključuje mogućnost da se dipl.ing./magistar struke/stručni specijalist iz
područja tehničkih znanosti polja arhitekture i urbanizma ili građevinarstva javi na predmetno
radno mjesto navodi da je to rezultat činjenice da su pravilnikom definirana četiri radna
mjesta na koja se mogu javiti isključivo te osobe odnosno dva radna mjesta na koja se
zapošljavaju isključivo osobe odgovarajuće stručne spreme iz polja arhitekture i urbanizma i
dva radna na koja se zapošljavaju isključivo osobe odgovarajuće stručne spreme iz polja
građevinarstva i intencije da se u Zavodu osigura zapošljavanje osoba i drugih struka koje
sudjeluju u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije.
Vezano na široko definirani raspon područja znanosti prihvatljivih za predmetno radno
mjesto, a potom u zagradi taksativno navođenje pojedinih polja unutar tih područja
Predsjednica Upravnog vijeća izražava mišljenje da taksativno navođenje istih može rezultirati
zbunjujućom situacijom i brojnim prijavama na natječaj i osoba koje ne raspolažu
odgovarajućim znanjima i vještinama jer je upitno npr. koliko je pravnika na tržištu rada koji

se koriste GIS alatima, a taksativnim navođenjem tog polja bi eventualno mogli biti potaknuti
na prijavu.
Ravnateljica obrazlaže da je taksativno navođenje polja bilo usmjeravajućeg karaktera
i u skladu s podzakonskim aktima koji su bili na snazi u trenutku izrade predmetnog Pravilnika
2008. godine i da isto do sada nije bilo mijenjano jer su dosadašnje izmjene Pravilnika bile
ciljane i nisu uređivale predmetno radno mjesto. Potom navodi da, s obzirom da je taksativno
navođenje pojedinih polja usmjeravajuće, a ne obvezujuće, njihovo navođenje nije nužno i
može se izostaviti.
Tijekom daljnje rasprave Upravno vijeće se usuglasilo da se iz Prijedloga izostavi
taksativno navođenje pojedinih polja.
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 Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije iz kojeg se izostavlja
taksativno navođenje pojedinih polja nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, u tekstu koji se
prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu u okviru ove točke dnevnog reda upitom
ima li netko još kakovih pitanja i/ili prijedloga.
Ravnateljica upoznaje članove Upravnog vijeća s namjerom da se tijekom ožujka
pokrene natječaj za planirano zapošljavanje stručnog suradnika za infrastrukturne sustave.
Napominje da se, zbog činjenice da se nitko nije javio na natječaj za pripravnika oglašen
tijekom 2019. godine i da je za navedeno radno mjesto teško procijeniti mogućnost nalaženja
odgovarajućeg radnika, planira objava dva natječaja, jedan za prijam radnika s odgovarajućim
radnim stažem na neodređeno vrijeme te drugi za pripravnika stručne spreme potrebne na
predmetnom radnom mjestu, a po okončanju postupaka, ovisno o rezultatima natječaja,
zapošljavanje jedne osobe te poništavanje drugog natječaja, u slučaju da se kandidati prijave
na oba natječaja.
Na upit Predsjednice Upravnog vijeća o planiranom terminu objave natječaja za
stručnog suradnika za prostorno uređenje Ravnateljica odgovara da se taj natječaj planira
pokrenuti u travnju, a tek nakon okončanja natječaja i zapošljavanja stručnog suradnika za
infrastrukturne sustave koji je prioritet.
Budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu Predsjednica Upravnog
vijeća je zaključila sjednicu.

Sjednica je završila u 17 sati.
Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

