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Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 

županije održane dana 12. studenog 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, Nikolina Šalković i 

Ana Zubić 
Odsutni članovi Upravnog vijeća: Jurica Vugrek, opravdao nedolazak 
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 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 8. sjednice Upravnog vijeća održane 29. travnja 2019. godine  
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje II. 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 8. sjednice Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno 
donosi   

ZAKLJUČAK 
Usvaja se Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 

uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 29. travnja 2019. godine, u 
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Točka 2. 

Predsjednica Upravnog vijeća Irena Šafranko kratko komentira dostavljeni Prijedlog II. 
izmjene Financijskog plana Zavoda napomenuvši da je iz dostavljenog materijala vidljivo o 



kakovim izmjenama je riječ, a potom poziva  Ravnateljicu da dade kratko obrazloženje 
predloženih promjena.  

Ravnateljica u okviru obrazloženja navodi da se promjene u okviru Prijedloga II. 
izmjene Financijskog plana predlažu radi uskladbe s aktivnostima i rezultatima istih u Zavodu 
tijekom godine, definiranja načina korištenja viška prihoda iz prethodne godine te dodatno 
osiguranih prihoda iz Državnog proračuna. Nastavno navodi da su dodatno osigurani prihodi iz 
Državnog proračuna u većem dijelu namjenska sredstva koja su stoga planirana kao rashodi 
za nabavu računalne opreme i najam licenci. Potom navodi da se predloženo smanjenje 
prihoda Zavoda predlaže u dijelu prihoda iz Županijskog proračuna te da se odgovarajuće 
smanjenje rashoda predlaže u dijelu rashoda za zaposlene i materijalnih  rashoda, a što je 
prvenstveno rezultat činjenice da se na raspisani natječaj za zapošljavanje pripravnika nije 
javila niti jedna osoba te promjene dinamike ugovaranja izrade stručnih podloga. 

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 II. izmjene Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje 
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nakon čega je Upravno vijeće jednoglasno 
donijelo  
 

II. izmjenu Financijskog plana 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 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 
o očekivanom terminu slijedeće sjednice Upravnog vijeća navodeći da se očekuje održavanje 
slijedeće sjednice Upravnog vijeća sredinom prosinca.  

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.  
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