ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/22-01/04
URBROJ: 2140-46-22-02
Krapina, 21. veljače 2022.
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije održane dana 21. veljače 2022. 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, Vladimir Škvorc, Željko Presečki,
Jurica Mitrečić i Ana Zubić
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko pozdravlja prisutne te utvrđuje nazočnost
većine 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 u okviru čega, uz
dnevni red prema predloženom u dostavljenim materijalima za sjednicu, postavlja upit ima li
tko prijedlog za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
Budući da drugih prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda nije bilo Upravno
vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2021.
godine
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada
Zavoda za 2021. godinu
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za
2021. godinu
4. Razno
Točka 1.
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko 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 2. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno
donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 30. prosinca 2021. 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 2021. godinu.
Izvješćujući o aktivnostima kojima se osigurava obavljanje poslova Zavoda
Ravnateljica navodi da je na realizaciji Programa tijekom godine bilo angažirano 8 radnika
Zavoda tijekom prve polovice godine, a potom 7 radnika do konca godine. Vezano uz stručni
kadar Zavoda navodi i da su tijekom godine umirovljena dva radnika Zavoda, ali i zaposlena
dva nova radnika, a vezano na stručno usavršavanje zaposlenih prezentira područja edukacije.
Izvješćujući o izradi dokumenata regionalne razine navodi da su aktivnosti vezane na Prostorni
plan Županije obuhvaćale obradu iskazanih inicijativa za njegovu izmjenu, praćenje njegove
provedbe i izradu Nacrta odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana, a vezano na Izvješće o
stanju u prostoru Županije da je tijekom godine izrađen Nacrt izvješća čije se usvajanje
očekuje tijekom prve polovice 2022. godine. Izvješćujući o aktivnostima vezanih uz procese
izrade prostornoplanske dokumentacije jedinica lokalne samouprave navodi da je angažman
Zavoda obuhvaćao pružanje stručne savjetodavne pomoći po potrebi u okviru 27 postupaka
izrade dokumenata, za 5 dokumenta izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim
planom Županije, te izradu 5 prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave pri
čemu je za dva plana izrada okončana dok se izrada preostala 3 dokumenta nastavlja u 2022.
godini. Potom prezentira aktivnosti u okviru vođenja informacijskog sustava prostornog
uređenja za koje navodi da su tijekom 2021. godine bile značajno obimnije od proteklih
godina zbog redizajna informacijskog sustava nacionalne razine i potrebe unosa dodatnog
sadržaja za sve prethodno unesene dokumente prostornog uređenja u sustav do tada te
proširenog obima unosa novih dokumenata od trenutka redizajna sustava nadalje i zbog
aktiviranja unosa podataka u registar brownfield područja. Izvješćujući o stručno-analitičkim i
ostalim poslovima prezentira učešće radnika Zavoda u okviru izrade Plana razvoja Županije te
planova upravljanja zaštićenim djelovima prirode na prostoru Županije te 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 2021. godinu, u tekstu koji se prilaže
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko poziva Ravnateljicu da obrazloži Prijedlog
Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu.
Izvješćujući o financijskom poslovanju Zavoda tijekom 2021. godine navodi da su
prihodi i rashodi Zavoda ostvareni na razini od cca 83% Financijskog plana te da se djelatnost
Zavoda, kao i prethodnih godina financirala gotovo u cijelosti prihodima iz proračuna Županije.
Prihodi iz ostalih izvora bili su, također kao i prethodnih godina, prihodi odnosno tekuća
pomoć iz Državnog proračuna koja je ove godine bila značajnija nego prethodnih godina te su
ti prihodi činili nešto više od 4% ukupnih prihoda Zavoda. Potom napominje da su prihodi
ostvareni kao tekuća pomoć Ministarstva namjenska sredstva koja mogu biti i jesu korištena
za nabavu informatičke opreme i potrebnih programa odnosno licenci. U nastavku obrazlaže
nešto manje ostvarenje Financijskog plana odnosno prihoda i rashoda od uobičajenog tijekom
proteklih godina, a na kraju navodi da je, uključivo s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih

godina, ostvaren pozitivan financijski rezultat i višak prihoda od 11.129,92 kuna te predlaže
Upravnom vijeća da odobri korištenje istog za podmirivanje obveza Zavoda u 2022. godini.
Nakon obrazloženja Ravnateljice predsjednica Upravnog vijeća poziva članove na
raspravu o predmetnoj točci dnevnog reda.
Članovi povjerenstva komentirajući financijsko izvješće i poslovanje Zavoda isto
ocjenjuju transparentnim i odgovornim.
Željko Presečki početno konstatira kako zadaća Zavoda nije ostvarivanje dobiti, potom
ukazuje na potrebu što realnijeg planiranja i aktivnosti i financijskih obveza i činjenicu da su
planovi tijekom godine podložni promjenama iz različitih razloga kroz mehanizam rebalansa
odnosno izmjene financijskog plana te napominje kako nema razloga da Upravno vijeće ne
podrži prijedloge potrebnih izmjena s ciljem konačnog usklađenja planiranih prihoda i rashoda
koncem godine.
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 Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu nakon čega je
Upravno vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
1.
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, u tekstu koji se prilaže
zapisniku i čini njegov sastavni dio
2.
o korištenju viška prihoda u iznosu od 11.129,92 kuna za obavljanje
djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2022. godini
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 1645 sati.

Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

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

