


ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
KLASA: 350-01/21-01/04 
URBROJ: 2140-20-01-21-02 
Krapina, 22. veljače 2021. 

 
 

Z A P I S N I K 
sa 17. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 

županije održane dana 22. veljače 2021. godine  
 

 
Sjednica je održana u Sali za sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini, 

Magistratska 1 (III. kat), 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 poziva prisutne da se izjasne o predloženom dnevnom redu 
dostavljenom pozivom na 17. sjednicu, a budući da prijedloga za dopunu ili izmjenu 
predloženog nije bilo, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći  

 

D N E V N I  R E D 

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća održane 21. prosinca 2020. 
godine  

2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada 
Zavoda za 2020. godinu  

3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda 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 16. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno 
donosi   

 
ZAKLJUČAK 

Usvaja se Zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 21. prosinca 2020. 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 2020. godinu  



 Izvješćujući o aktivnostima kojima se osigurava obavljanje poslova Zavoda 
Ravnateljica navodi da je na realizaciji Programa tijekom godine bilo angažirano 7 zaposlenika 
Zavoda te u početnom dijelu godine i jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa, a koncem godine jedna osoba u svojstvu pripravnika, da je tijekom 
godine zbog isteka mandata proveden natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda te prezentira 
područja stručnog usavršavanja zaposlenih. Izvješćujući o izradi 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 je započeta izrada 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 25 postupaka izrade 
istih tijekom godine te 4 izdana mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom 
Županije. Vezano na segment izrade prostornih planova lokalne razine odnosno njihovih 
izmjena i dopuna napominje da je Zavod bio angažiran na izradi 8 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 svih baza podataka. U segmentu stručno-
analitičkih poslova prezentira aktivnosti Zavoda u sklopu izrade Državnog plana prostornog 
razvoja, aktivnosti vezane na izradu idejnih rješenja prometnica državnog odnosno 
županijskog značaja te u okviru uspostave registra brownfield područja na državnoj razini, a u 
segmentu suradnje s tijelima Županije, ministarstava i dr. i o  aktivnostima u sastavu 
povjerenstava u kojima su radnici Zavoda članovi.  

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 2020. 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 2020. godinu. 
 Ravnateljica izvješćujući o financijskom poslovanju Zavoda tijekom 2020. godine 

navodi da su prihodi i rashodi Zavoda ostvareni na razini od cca 92% Financijskog plana te da 

se djelatnost Zavoda financirala gotovo u cijelosti prihodima iz proračuna Županije, a da su 

cca 2% prihoda činili prihodi iz državnog proračuna. Potom navodi da u bitnom nije bilo 

odstupanja u realizaciji Financijskog plana u odnosu na planirano, a da je, uključivo s 

prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina, ostvaren pozitivan financijski rezultat i višak 

prihoda od 21.000,00 kuna te predlaže Upravnom vijeća da odobri korištenje istog za 

podmirivanje obveza Zavoda u 2021. godini. 

Po obrazloženju Ravnateljice Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu, a 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 2020. godinu nakon čega je Upravno vijeće 
jednoglasno donijelo  

 
 



ZAKLJUČAK 
 

1. o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno 
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu  

2. o korištenju viška prihoda u iznosu od 21.000,00 kuna za obavljanje 
djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2021. godini, 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 za raspravu. 

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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