


 
 
 
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
KLASA: 350-01/20-01/14 
URBROJ: 2140-20-01-20-02 
Krapina, 17. srpnja 2020. 

 
 

Z A P I S N I K 
sa 13. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 

županije održane dana 16. srpnja 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 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 12. sjednice Upravnog vijeća održane 30. lipnja 2020. godine  
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za 

prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje I. izmjene Financijskog plana Zavoda za 

prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2020. 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 12. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno 
donosi   

 
ZAKLJUČAK 

Usvaja se Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 30. lipnja 2020. godine, u 
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 



Točka 2. 
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko podsjeća da je još na protekloj sjednici 

Upravnog vijeća izrazila mišljenje o potrebi uvođenja mogućnosti održavanja sjednica 

Upravnog vijeća elektronskim ili telefonskim putem kako zbog aktualnih okolnosti izazvanih 

pandemijom/epidemijom bolesti COVID-19, a naročito zbog očekivanja nastavka aktualnih 

okolnosti pa i najave pogoršanja istih s dolaskom jeseni. U nastavku navodi kako je tijekom 

pripreme izmjene i dopune važećeg Poslovnika utvrđena potreba uređenja i drugih članaka 

Poslovnika zbog promjene/ukidanja nadležnih tijela Osnivača (Županijsko poglavarstvo) 

odnosno dopune Poslovnika vezano na propise kojima se uređuje zaštita osobnih podataka te 

se predlaže donošenje novog Poslovnika, a ne izmjene i dopune aktualnog.  

Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednica Upravnog vijeća poziva članove Upravnog 
vijeća na 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 poslovnika o radu Upravnog vijeća nakon čega je Upravno 
vijeće jednoglasno donijelo  
 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-
zagorske županije, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 3. 

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu da dade kratko 
obrazloženje predloženih promjena.  
 Ravnateljica u okviru obrazloženja navodi da je potreba izrade i donošenja izmjene 

Financijskog plana u najvećoj mjeri posljedica utjecaja pandemije/epidemije bolesti COVID-19 

na gospodarska kretanja odnosno njena utjecaja na planirane prihode Državnog proračuna i 

Proračuna Županije. U skladu s očekivanim smanjenjima navedenih proračuna i planirani 

prihodi Zavoda ukupno su umanjeni za cca 152.000,00 kuna. Potom navodi promjene u dijelu 

rashoda koje obuhvaćaju povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 13.400,00 kuna te 

smanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 170.200,00 kuna, najvećim dijelom vezano za 

intelektualne usluge odnosno izradu stručnih podloga za izradu prostornog plana KZŽ. Na 

kraju navodi da je višak prihoda prethodnog razdoblja raspoređen za nabavu licenci i 

računalne opreme. 

  Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća otvara 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 I. izmjene Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-
zagorske županije za 2020. godinu nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo  
 

I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-
zagorske županije za 2020. 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 Ravnateljica predočuje članovima Upravnog vijeća 

prijedlog teksta objave Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za prostorno 

uređenje Krapinsko-zagorske županije, a članovi Upravnog vijeća isti primaju na znanje. 



 

Potom, budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu Predsjednica 
Upravnog vijeća je zaključila sjednicu.   

 
 
Sjednica je završila u 1630 sati. 

 
 

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