ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/19-01/09
URBROJ: 2140-20-01-19-02
Krapina, 30. travnja 2019.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije održane dana 29. travnja 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, Jurica Vugrek,
Nikolina Salar i Ana Zubić
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman
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
DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća održane 25. veljače 2019. godine
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje I. izmjene Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
3. 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 7. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno
donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 25. veljače 2019. godine, u
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 2.
Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko kratko komentira dostavljeni materijal i
izražava zadovoljstvo zbog postignute cijene izrade Idejnog rješenja Oroslavsko-stubičke
obilaznice niže no što je to bilo očekivano, a potom poziva Ravnateljicu da dade kratko
obrazloženje predloženih promjena.

Ravnateljica u okviru obrazloženja navodi da su promjene u okviru izmjene i dopune
Financijskog plana male te da se odnose samo na rashode Zavoda dok su prihodi Zavoda
ostali nepromijenjeni. Potom navodi da je predložena preraspodjela rashoda Zavoda u
najvećem dijelu omogućena smanjenjem rashoda za usluge zbog postignute manje cijene
izrade Idejnog rješenja Obilaznice, a oslobođena sredstva da su preraspoređena za stručno
usavršavanje zaposlenih, povećanje rashoda za zaposlene u dijelu naknade za bolest,
osiguranja sredstava za zdravstvene usluge te povećanje sredstava za nabavu uredske
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 Krapinskozagorske županije za 2019. godinu nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno donijelo
I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu u okviru ove točke dnevnog reda upitom
ima li netko još kakovih pitanja i/ili prijedloga.
U okviru navedene točke dnevnog reda Ravnateljica informira članove Upravnog vijeća
da je u međuvremenu proveden postupak za prijam jedne osobe na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u okviru mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i da
je isti rezultirao prijmom na osposobljavanje magistre inženjerke krajobrazne arhitekture.
Nakon informacije Ravnateljice nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu te
je Predsjednica Upravnog vijeća zaključila sjednicu.
Sjednica je završila u 1630 sati.
Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

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

