ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2017. GODINU

I. UVOD
Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz
nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod), a kasnije i usklađivala djelovanje Zavoda s
važećim propisima Republike Hrvatske, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. –
pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Odluka). Posljednje usklađenje izvršeno je tijekom 2014.
godine, a temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17., u
daljnjem tekstu: Zakon).
Zakonom, Odlukom i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»
broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 214020-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine u daljnjem tekstu: Statut) utvrđena djelatnost i
područja rada Zavoda obuhvaćaju: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe
prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje
informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda, pripremu
polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje
savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova
uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova
uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te stručno-analitičke poslove iz područja
prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan kao i druge poslove u skladu sa Zakonom
i Statutom Zavoda.
Tijekom 2017. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provođene su
slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:
• poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
• poslovi prostornog uređenja
• ostali poslovi
II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA
Donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu u okviru kojeg su,
unutar sredstava osiguranih za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, osigurana i sredstva za rad Zavoda, a potom donošenjem Programa rada Zavoda i
Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu po Upravnom vijeću Zavoda osigurane su osnovne
pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2017. godini.
Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom 2017. godine bilo angažirano ukupno 10 osoba
od čega tijekom cijele godine 7 zaposlenika Zavoda, a tijekom siječnja i dvije osobe zaposlene na
određeno vrijeme na radnim mjestima stručnog suradnika za prostorno uređenje i stručnog
suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja odnosno tijekom prosinca jedna osoba na
stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a na radnom mjestu stručnog
suradnika za prostorno uređenje.
Stručno usavršavanje zaposlenih tijekom godine bilo je usmjereno na stručno usavršavanje
u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera te u skladu s potrebama obavljanja poslova iz
nadležnosti Zavoda, a provođeno je: pohađanjem tečajeva te učešćem u okviru radionica,
savjetovanja, stručnih skupova i konferencija kao i razmjenom stavova i iskustava o pojedinim
područjima rada s drugim županijskim zavodima. Edukacija koja se provodi vezano na rad s GIS
alatima i bazama podataka najobimnija je po sadržaju, a tijekom protekle tri godine i

sufinancirana sredstvima Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Uz navedeno stručno usavršavanje
je provođeno i vezano na: novine u prostornom uređenju i gradnji, energetsku učinkovitost u
zgradarstvu, ostvarivanje prava na pristup informacijama, mineralne sirovine od javnog značaja,
urbano-ruralne veze i razvoj ruralnog prostora te u okviru programa usavršavanja u području
javne nabave.
Sukladno odredbama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/15.) pribavljena je suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina čime je omogućeno Zavodu da
i nadalje izrađuje prostorno plansku dokumentaciju jedinica lokalne samouprave odnosno da mu
njihovu izradu povjeri Ministarstvo ili Župan.
Tijekom 2017. godine učinjen je značajan iskorak u segmentu održavanja potrebne razine
tehničke i funkcionalne opremljenosti Zavoda. Nabavom novog servera stvoreni su uvjeti za brži,
sigurniji i pouzdaniji pristup cjelokupnoj serverskoj dokumentaciji te stvorene pretpostavke za
unaprjeđenje postojećeg GIS sustava i kvalitetnije upravljanje prostornim podacima.
Poslovi vezani na rad Upravnog vijeća Zavoda obuhvaćali su pripremu i održavanje
sjednica Upravnog vijeća odnosno pripremu odgovarajućeg materijala i prijedloga akata čije
donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana i njegovih
izmjena i dopuna, programa rada, izvješća o aktivnostima Zavoda, izvješća o izvršenju
financijskog plana i dr.). Tijekom godine održane su ukupno četiri sjednice Upravnog vijeća od
čega dvije u starom odnosno trećem sazivu, a dvije u novom odnosno četvrtom sazivu Upravnog
vijeća Zavoda.
III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA
U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke i članka 5.
Statuta Zavoda te u skladu s Programom rada Zavoda za 2017. godinu u dijelu poslova prostornog
uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:
1. prostorno planiranje
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru
ovlasti Zavoda
3. stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja
1. Prostorno planiranje
1.1.

Izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne
(regionalne) razine

Programom rada Zavoda u ovom segmentu poslova planirano je prikupljanje i stručna
analiza inicijativa za izmjenu i/ili dopunu odnosno izradu novog Prostornog plana županije te
provedba drugih pripremnih radova za pristupanje izradi izmjene i dopune odnosno izradi novog
Prostornog plana Županije. Tijekom godine najavljen je manji broj inicijativa za pokretanje
izmjena i dopuna Prostornog plana Županije no nakon najave inicijativa nije uslijedilo podnošenje
prijedloga odnosno zahtjeva za pokretanje postupka izmjena i dopuna.
Kontinuirane aktivnosti u ovom segmentu poslova obuhaćale su praćenje provedbe
Prostornog plana Županije kroz aktivno sudjelovanje Zavoda u svim fazama izrade i donošenja

prostornih planova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave te prostornih planova područne
razine čija je izrada i donošenje u nadležnosti susjednih županija i Grada Zagreba.

1.2.

Izrada izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije

Aktualno Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije (za razdoblje 2011.2015. godine) izrađeno je i usvojeno tijekom 2016. godine. Budući je izvješće o stanju u prostoru
dokument praćenja stanja u prostoru koji predstavnička tijela svih razina, a svako za svoju razinu,
razmatraju za razdoblje od četiri godine te obveza izrade novog županijskog izvješća nastupa
2019. godine tijekom godine su prikupljani podaci za izradu novog izvješća za koje je ocijenjeno
da je njihovo prikupljanje na godišnjoj razini smisleno jer pridonosi kvaliteti izrade izvješća te
skračuje vrijeme potrebno za njegovu izradu.
Osim aktivnosti vezanih na izradu budućeg izvješća županijske razine Zavod je izradio i
Nacrt izvješća o stanju u prostoru Općine Stubičke Toplice koje je Općina razmatrala i usvojila na
sjednici Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 29/17.). Predmetno
Izvješće je dokument koji, sukladno odredbama Zakona, sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i
trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu
na prostor, te prijedloge za unapređenje prostornog razvoja Općine s osnovnim preporukama
mjera za iduće razdoblje.
1.3.

Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i
osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom
Županije

U skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi analize prostorno
planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja
izrade njihove izmjene i dopune te analize prijedloga njihove prostorno-planske dokumentacije u
različitim fazama njihove izrade vezano na iznalaženje odgovarajućih prostorno planskih rješenja
za pojedine zahvate i/ili prostore, sudjeluje u radnim i javnim raspravama i/ili daje mišljenja na
konačne prijedloge dokumenata prostornog uređenja za prostorne planove uređenja jedinica
lokalne samopurave.
Stručnu savjetodavnu pomoć tijekom postupaka pripreme izrade i izrade prostorno planske
dokumentacije Zavod pruža svim jedinicama lokalne samouprave, a usklađenost prostornih
planova lokalne razine s prostornim planom Županije potvrđuje mišljenjem na konačne prijedloge
prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave koje ne izrađuje Zavod.
Obim poslova u ovom segmentu djelovanja Zavoda u korelaciji je s aktivnostima jedinica
lokalne samouprave budući, a u izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provođene su u okviru
izrade 16 (šesnaest) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.
Pružanje stručne savjetodavne pomoći vezano na pokretanje izrade ili izradu dokumenata
prostornog uređenja te sudjelovanje u radnim i/ili javnim raspravama provođeno je u okviru
postupaka izmjene i dopune odnosno stavljanja van snage slijedećih prostorno planskih
dokumenata:
1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja:
1.1.
gradova: Oroslavje, Donja Stubica, Krapina i Zabok
1.2.
općina: Hrašćina, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Tuhelj i Zlatar Bistrica
2. urbanističkih planova uređenja: UPU „Centar 3“ Zabok – II. izmjena i dopuna, UPU
Dom umirovljenika Gubaševo, I. izmjena i dopuna UPU mjesta Donja Stubica, III.

izmjena i dopuna UPU naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec, UPU dijela centra
Bedekovčine i I. izmjena i dopuna UPU dijela naselja „Sjeverozapad“ naselja Zlatar
Bistrica
3. stavljanje van snage UPU gospodarske zone „Zabok 6“
Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne
samouprave izdano je za 5 (pet) i to za: IV. izmjenu i dopunu PPUG Zaboka, II. izmjenu i dopunu
PPUO Hrašćina, V. izmjenu i dopunu PPUG Krapina, IV. izmjenu i dopunu PPUO Marija Bistrica i V.
izmjenu i dopunu PPUG Zaboka.
1.4.

Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 5 (pet) dokumenata prostornog
uređenja jedinica jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama u
postupku izrade odvijale su se aktivnosti na izradi slijedećih dokumenta:
1. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mihovljan – izrađeno je Izvješće o
ponovnoj javnoj raspravi, izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni
prijedlog Plana. Plan je usvojen i donesen na Općinskom vijeću 03.02.2017, a izrada
okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZŽ“ 5/17).
2. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće - izrađen
Prijedlog Plana za javnu raspravu te provedena javna rasprava u ožujku, po izradi Izvješća
o istoj izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen
na Općinskom vijeću 06.04.2017. a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu
(„Službeni glasnik KZŽ“ 15/17).
3. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konjščina - izrađen Prijedlog Plana
za javnu raspravu te provedena javna rasprava u ožujku, po izradi Izvješća o istoj izrađen
Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na Općinskom
vijeću 12.04.2017. a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni
glasnik KZŽ“ 17/17).
4. VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli - izrađen Prijedlog
Plana za javnu raspravu te provedena javna rasprava u kolovozu, po izradi Izvješća o istoj
izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na
Općinskom vijeću 28.09.2017. a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu
(„Službeni glasnik KZŽ“ 36/17).
5. VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina – izvršena priprema
podloga za izradu Plana te započeta izrada Nacrta prijedloga Plana
2. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u
okviru ovlasti Zavoda
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti
Zavoda kontinuirani je proces koji se odvija na dvije razine, nacionalnoj i županijskoj.
U skladu sa definiranim sadržajem i formom nacionalnog Informacijskog sustava
prostornog uređenja izvršen je upis metapodataka u e-katalog i odgovarajuća obrada 8 novih
dokumenata prostornog uređenja odnosno kartografskih prikaza u sastavu istih (za područje

Gradova Krapina i Zabok te Općina Kraljevec na Sutli, Mihovljan, Hum na Sutli, Konjščina, Veliko
Trgovišće i Hrašćina) u sastavu Geoportala prostornih planova Republike Hrvatske.
Za potrebe izrade prostorno planskih dokumenata i izvršenja drugih poslova Zavoda i
Županije provedene su slijedeće aktivnosti: ažuriranje i transformacija (iz GK5 u HTRS96/TM
koordinatni sustav) baze razvrstanih cesta (prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN broj
103/17), započeto vektoriziranje planiranih prometnica prema kartografskim prikazima važećih
PPUO/G, vektorizacija i transformacija (iz GK5 u HTRS96/TM) postojećih kartografskih prikaza
lovišta (Oikon 2006. god.) te ažuriranje registra izdanih akata za gradnju.
Tokom 2017. godine nastavljene su aktivnosti na transformaciji GIS baze namjene
površina iz GK5 u službeni HTRS96/TM koordinatni sustav. U sklopu navedene transformacije je
izvršena i prilagodba atributa namjene površina prema specifikaciji za pripremu podataka za
izradu Državnog plana za 14 jedinica lokalne samouprave (Gradova Zlatar, Oroslavje, Krapina,
Zabok, Donja Stubica i Pregrada te Općina Hrašćina, Đurmanec, Kraljevec na Sutli, Mihovljan,
Hum na Sutli, Budinšćina, Radoboj i Zagorska Sela).
Krajem 2017. godine započele su se aktivnosti na unapređenju i tehničkoj doradi
postojećeg GIS sustava Zavoda kroz implementaciju internetskih servisa za posluživanje i
dijeljenje prostornih podataka (WMS i WFS).
3. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja
I tijekom 2017. godine je angažman Zavoda u ovom segmentu poslova obuhvaćao
aktivnosti definirane Sporazumom o poslovima obrade podataka Prostornog plana Krapinskozagorske županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Krapinsko-zagorske
županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja sklopljenim s
Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.
U okviru navedenog je izvršena analiza i obrada novousvojene prostorno planske
dokumentacije (11 PPUO/PPUG) od završetka obrade u 2016. odnosno od 1. rujna 2016. godine
do 10. rujna 2017 godine. Obrada temeljena na definiranoj specifikaciji Hrvatskog zavoda za
prostorni razvoj obuhvaćala je vektorizaciju, upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni
sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva prema točno definiranim temama za
slojeve administrativnih granica, građevinska područja naselja, građevinskih područja izvan
naselja, prostore izvan naselja koji nisu građevinska područja i površina određenih za otpad.
Stručno analitički poslovi izvan okvira izrade prethodno navedene prostorno planske
dokumentacije obuhvaćali su i prostornu analizu i analizu važeće prostorno planske dokumentacije
vezano na sudjelovanje predstavnika Zavoda u radu Stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva
za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvate autoceste i državne ceste u postupku procjene utjecaja na
okoliš za izmještanje dijela državne ceste DC206 (obilaznica Krapina-Tkalci II) te radu
savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije
razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. Godine.

IV. OSTALI POSLOVI
U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u
okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu
Županije i dr.
U okviru suradnje u dijelu aktivnosti koje provode ustanove i tvrtke u vlasništvu Županije
izrađivani su traženi tematski kartografski prikazi za potrebe Javne ustanove za upravljanje

