ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/16-01/04
URBROJ: 2140-20-01-16-01
Krapina, 19. veljače 2016.

Predmet:

10. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije
- poziv na sjednicu

Poštovani,
pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje
Krapinsko-zagorske županije koja će se održati dana 26. veljače 2016. godine (petak) s
početkom u 1600 sati u prostoru Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
u Krapini, Krambergerova 1 (zgrada Kotke, soba 11, I kat).
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2015.
godine
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada
Zavoda za 2015. godinu
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za
2015. godinu
4. Razno
Molim da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti da o istoj javite na broj
telefona 049/382-145 odnosno 091/329-06-23 ili adresu snjezana.zigman@kzz.hr.
Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. dr.sc. Damir Hršak, v.r.
Za točnost otpravka
RAVNATELJICA:
Snježana Žigman
Dostaviti:
1. Josip Kovačić, Stubička 4, 49246 Marija Bistrica
2. Dragutin Kranjčec, Gornje Jesenje 90, 49233 Gornje Jesenje
3. Irena Šafranko, Matije Gupca 11, 49000 Krapina
4. Željko Kapelac, ovdje
5. Arhiva, ovdje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/16-01/04
URBROJ: 2140-20-01-16-02
Krapina, 26. veljače 2016.

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije održane dana dana 26. veljače 2016. 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: Damir Hršak, Irena Šafranko, Josip Kovačić,
Dragutin Kranjčec i Željko Kapelac
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman
Prisutne je pozdravio predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak koji je potom utvrdio
da sjednici nazoče svi članovi Upravnog vijeća odnosno da Upravno vijeće može pravovaljano
odlučivati te da se sjednica može održati.
Potom predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak predlaže dnevni red sjednice, prema
predloženom u dostavljenim materijalima za sjednicu, te postavlja upit ima li tko prijedlog za
izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda Upravno vijeće
je jednoglasno usvojilo slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2015.
godine
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada
Zavoda za 2015. godinu
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za
2015. godinu
4. Razno
Po usvajanju dnevnog reda nastavljena je sjednica prema usvojenom.
Točka 1.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak poziva članove Vijeća da se očituju o
dostavljenom Zapisniku.
Budući da na Zapisnik nije bilo primjedbi predsjednik Upravnog vijeća konstatira da na
Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi ni prijedloga za njegovu dopunu ili
izmjenu, a Upravno vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 28. prosinca 2015. godine, u
tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak poziva ravnateljicu Zavoda da dade uvodno
obrazloženje uz dostavljeno Izvješće o realizaciji Programa rada Zavoda u 2015. godini.
Ravnateljica navodi da je planirano Programom rada Zavoda za 2015. godinu gotovo u
cijelosti realizirano te da je Zavod bio angažiran i na drugim poslovima koji su bili inicirani po
nadležnom Ministarstvu i Županiji odnosno Županu, a nisu bili predviđeni planom. Potom
ukratko prezentira najznačajnije aktivnosti Zavoda po planskim segmentima u okviru čega
navodi da su i tijekom 2015. godine aktivnosti Zavoda u najvećem dijelu bile vezane na izradu
prostorno planske dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave te dogradnju
nacionalnog i županijskog informacijskog sustava prostornog uređenja, a u dijelu poslova koji
nisu bili Programom predviđeni kao najznačajniji navodi učešće u pripremnim aktivnostima
Ministarstva za izradu Državnog plana prostornog razvoja.
Po završetku uvodnog izlaganja Ravnateljice predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak
poziva članove Upravnog vijeća na raspravu o Prijedlogu Izvješća, a potom prvi uzima učešće
u raspravi konstatacijom kako je iz navedenog vidljivo da Zavod uredno funkcionira te da su
aktivnosti na izradi prostorno planske dokumentacije bile respektabilne. Nastavno izražava
mišljenje da je dobro da se kvalitetno surađuje sa susjednim županijama i Gradom Zagrebom i
jača pozicija Zavoda te da Zavod svojim aktivnostima doprinosi razvoju Županije.
Nakon toga, budući da članovi Upravnog vijeća nisu tražili još dodatnih obrazloženja,
a nisu imali ni dodatnih pitanja, Predsjednik Upravnog vijeća je zatvorio raspravu
konstatacijom da na Prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za 2015.
godinu nema primjedbi kao ni prijedloga za dopunu ili izmjenu te je Upravno vijeće
jednoglasno donijelo
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak poziva ravnateljicu Zavoda da dade uvodno
obrazloženje uz dostavljeno Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za 2015. godinu.
Ravnateljica navodi da tijekom godine nije bilo problema u realizaciji Financijskog
plana Zavoda te da je realizacija istog bila oko 95%. Napominje da je izvršenje Financijskog
Plana gotovo u cijelosti realiziran prema Planu te da nije bilo prekoračenja planiranih
sredstava u nijednom segmentu Plana. Na kraju uvodnog obrazloženja Ravnateljica navodi da
je u 2015. godini ostvaren višak prihoda, te predlaže Upravnom vijeću da odobri korištenje
viška prihoda iz 2015. godine za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2016.
godini.
Nakon obrazloženja ravnateljice Predsjednik Upravnog vijeća poziva članove Upravnog
vijeća na raspravu o predmetnom Izvješću i očitovanje o prijedlogu korištenja viška prihoda
poslovanja.
Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih pitanja ni potrebe za dodatnim
objašnjenjima, a u okviru kraće rasprave konstatirali su da se financijska sredstva troše
odgovorno.
Potom je Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio raspravu konstatacijom da na Izvješće
o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije u 2015.

godini nema primjedbi kao ni prijedloga za dopunu ili izmjenu, a članovi Upravnog vijeća su
jednoglasno donijeli
ZAKLJUČAK
1. o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini
2. o korištenju viška prihoda u iznosu od 32.200,15 kuna za obavljanje
djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2016. godini, u tekstu koji se
prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio

Točka 3.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu u okviru ove točke dnevnog reda upitom
ima li netko još kakovih pitanja i prijedloga.
Dragutin Kranjčec postavlja upit, vezano na najavljena spajanja agencija i zavoda na
državnoj razini, postoji li naznaka spajanja ili ukidanja Zavoda.
Ravnateljica odgovara da je i prijašnjim zakonima, a i važećim Zakonom o prostornom
uređenju dana mogućnost da više županija osnuje zajednički zavod za prostorno uređenje no
da u praksi ta mogućnost nije do sada korištena već sve županije i Grad Zagreb imaju vlastite
zavode.
U okviru kraće rasprave članovi Upravnog vijeća izrazili su mišljenje da je opravdano
da svaka jedinica regionalne samouprave ima svoj zavod s obzirom da je djelatnost zavoda
smisleno i jasno artikulirana i da u okviru tako definirane djelatnosti zavodi doprinose razvoju
jedinica regionalne i lokalne samouprave.
Budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu Predsjednik Upravnog
vijeća je zaključio sjednicu.
Sjednica je završila u 1630 sati.
Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Damir Hršak

