
                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                      Ž U P A N                       
KLASA: 350-01/19-01/04 
URBROJ: 2140/01-02-19-3 
Krapina,  4. ožujka 2019. 

 
 

          
                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
         
 
PREDMET: 
 
 
 
                              Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. ožujka 2019. godine  d o n o s i   
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

 
1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje 

Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. 
 

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže donošenje 
zaključka, u tekstu kao u privitku. 

 
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, dipl. ing. građ., ravnateljica Zavoda za prostorno 

uređenje. 
 
 
                                                                                                       Ž U P A N 

  Željko Kolar 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 
-  Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2018. godinu  
 



  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      Upravni odjel za prostorno uređenje, 
             gradnju i zaštitu okoliša 
                           
 
KLASA: 350-01/19-01/04 
URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 
Krapina, 01. ožujka 2019.    

 
          ŽUPAN 

                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
         
PREDMET: 

    
PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  
 
                                 
 
 
 
 
 
NADLEŽNOST ZA 
DONOŠENJE:                 Županijska skupština                              
                           
 
 
PREDLAGATELJ:             Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -   
                                               Županu 
                                               Župan - Županijskoj skupštini 
 
IZVJESTITELJ:                  Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela  -  za Župana, 
               Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu 
 
OBRAZLOŽENJE:                    
 

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u 
daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 
broj 153/13, 65/17, 114/18), Odluke o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14.-ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst), Statutom Zavoda 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 
prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. 
godinu  
 

Čl. 12. stavak 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-
zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 
broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-
01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i čl. 
17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. 
- pročišćeni tekst i 13/18.)                                   
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tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 30. prosinca 2008.) te godišnjim 
programima rada Zavoda.    
 

Člankom 6. stavkom. 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 2. Statuta Zavoda 
propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada 
dostaviti Županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 

 
Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan 

Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju. 
 
 Upravno vijeće Zavoda je na 7. sjednici održanoj 25. veljače 2019. godine, nakon rasprave 

o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2018. godinu, predmetno 
Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na 
razmatranje i prihvaćanje. 

 
U izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz 

poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te 
se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Kod toga je potrebno 
istaknuti najvažnije poglavlje - poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti 
prostornog planiranja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u 
okviru ovlasti Zavoda te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.  
        
 Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg 
programa rada za 2018. godinu i isto proslijedi Županijskoj skupštini, te o istome donese 
zaključak, u tekstu kao u prilogu. 
 

 
 OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih 
sredstava Županije.           
 
 

PROČELNIK 
mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ. 

 
 
 

 
 
Prilog:  
- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za  

prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu  
- Prijedlog zaključka Župana, 
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine 
 

 
 
 







 

 

 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA  

 

ZA 2018. 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., 80/13. i 78/15.), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz 
nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 
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., 65/17. i 114/18., u daljnjem tekstu: Zakon). 

 Zakonom, Odlukom i Statutom Zavoda (KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-
03 od 30. prosinca 2008. godine i ''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije'' broj 10/08., 
5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 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 2018. 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 2018. 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 2018. godinu po Upravnom vijeću Zavoda osigurane su osnovne 
pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2018. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom prve polovice godine bilo angažirano 8 osoba 
odnosno 7 osoba tijekom druge polovice godine od čega 7 odnosno 6 zaposlenika Zavoda te 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 i edukacija je 
provođena i vezana na: izmjeru i upis cesta u katastar i zemljišne knjige, urbanu sanaciju, 
upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje, uvođenje brownfield 
registra u okviru nacionalnog informacijskog sustava prostornog uređenja, zaštitu osobnih 



podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama te u okviru programa usavršavanja u 
području javne nabave. 

U cilju održavanja potrebne razine tehničke i funkcionalne opremljenosti Zavoda tijekom 
godine proveden je otkup službenog vozila te nabava novog fotokopirnog aparata, CAD licence i dr. 

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.  
   

 
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 2018. 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 su obuhaćale praćenje provedbe 
Prostornog plana Županije kroz sudjelovanje Zavoda u postupcima izrade i donošenja prostornih 
planova uređenja jedinica lokalne samouprave te prostornih planova područne razine čija je izrada i 
donošenje u nadležnosti susjednih županija i Grada Zagreba. Predmetne aktivnosti provođene su u 
okviru 17 (sedamnaest) postupaka izrade izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina i 
gradova navedenih u nastavku ovog Izvješća te VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke 
županije i 3. izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije.  
 

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 2020. 
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 skraćuje 
vrijeme potrebno za njegovu izradu. 

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

 
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.  

U skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi analize njihove važeće 
prostorno planske dokumentacije vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade njihove 
izmjene i dopune te analize prijedloga nove 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. 

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 29 (dvadesetdevet) 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 izrade odnosno izmjene i dopune slijedećih prostorno planskih dokumenata: 

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja: 
1.1. gradova:  Klanjec, Donja Stubica (2),  Oroslavje i Pregrada  
1.2. općina: Zlatar Bistrica, Radoboj, Bedekovčina, Stubičke Toplice, Tuhelj, 

Konjščina, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Lobor, Gornja Stubica, Budinščina, 
Mače i Veliko Trgovišće 

2. urbanističkih planova uređenja: III. izmjena i dopuna UPU „Centar 3“ Zabok, UPU 
turističko-rekreacijskog predjela Šemničke Topice, I. izmjena i dopuna UPU mjesta 
Donja Stubica, II i III. izmjena i dopuna UPU Jezerčica – Zaluka, I. izmjena i dopuna 
UPU radne zone Mokrice, II. izmjena i dopuna UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec, 
III. izmjena i dopuna UPU središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU marija 
Bistrica 1), UPU gospodarske zone „Tugonica1“ i I. izmjena i dopuna UPU dijela naselja 
„Sjeverozapad“ naselja Zlatar Bistrica  

3. VI. izmjena i dopuna GUP Grada Krapine   
 
Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne 

samouprave s Prostornim planom Županije izdano je za 5 (pet) konačnih prijedloga i to za: II. 
izmjenu i dopunu PPUG Donja Stubica, III. izmjenu i dopunu PPUG Oroslavja, V. izmjenu i dopunu 
PPUO Zlatar Bistrica, V. izmjenu i dopunu PPUO Radoboj i III. izmjenu i dopunu PPUG Donja 
Stubica.  

 
1.4. Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave  

 
Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 6 (šest) dokumenata prostornog 

uređenja jedinica jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama u 
postupku izrade odvijale su se aktivnosti na izradi dokumenta kako slijedi:  

 



1. VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina  
– izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu, provedena javna rasprava u svibnju i izrađeno 
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, u prosincu provedena ponovna javna rasprava te 
izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi,  

2. V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca  
- izrađen Nacrt prijedloga plana, a potom i Prijedlog plana za javnu raspravu, u lipnju 
provedena javna rasprava i po izradi Izvješća o istoj izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a 
potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na Gradskom vijeću 26.07.2018. a izrada 
okončana predajom Plana Gradu na provedbu („Službeni glasnik KZŽ“ 35/18). 

3. II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice  
- izrađen Nacrt prijedloga plana, a potom i Prijedlog plana za javnu raspravu te provedena 
javna rasprava u rujnu i napravljeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, provedena 
ponovna javna rasprava u studenom te izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi nakon 
čega je izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen 
na Općinskom vijeću 20.12.2018., a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu 
(„Službeni glasnik KZŽ“ 58/18). 

4. II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec  
- izrađen Nacrt prijedloga plana a potom i Prijedlog plana za javnu raspravu te provedena 
javna rasprava u rujnu i napravljeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, provedena 
ponovna javna rasprava u studenom te izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi nakon 
čega je izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen 
na Općinskom vijeću 20.12.2018., a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu 
(„Službeni glasnik KZŽ“ 58/18). 

5. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrada  
– izvršena transformacija važećeg Plana u službeni koordinatni sustav i započeta izrada 
Nacrta prijedloga Plana 

6. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mače  
– započeta priprema podloga i transformacija važećeg Plana u službeni koordinatni sustav 
 
Odlukama Župana je tijekom godine Zavodu povjerena izrada još tri prostornoplanska 

dokumenta odnosno IX. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Hum na sutli, III. 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica te II. izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Općine Konjščina. Izrada izmjena i dopuna navedenih prostornih 
planova uređenja odvijati će se tijekom 2019. godine.  

 
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 kontinuirana je cjelogodišnja aktivnost Zavoda koja se odvija na dvije razine, nacionalnoj i 
županijskoj. 

Od 2014. godine kada je nadležno Ministarstvo definiralo sadržaj i formu informacijskog 
sustava državne razine (ISPU) i druge elemente od značaja za njegovo vođenje kontinuirani 
godišnji poslovi Zavoda vezani na isti obuhvaćaju obradu i unos podataka za dva modula ISPU-a, 
Geoportal prostornih planova i e-katalog. U okviru navedenog se za novousvojene prostorne 
planske dokumente na području Županije tijekom godine vrši odgovarajuća obrada dijela 
kartografske dokumentacije te priprema unos odgovarajućih metapodataka o prostornim 
planovima, a tijekom godine je izvršena obrada i unos podataka za 9 novih dokumenata prostornog 
uređenja odnosno kartografskih prikaza u sastavu istih (IDPPUO/G Donja Stubica, Kanjec, 



Oroslavje, Zaboka i Marija Bistrica, II. I III. IDUPU Jezerčica-Zaluka, III. IDUPU središnjeg 
općinskog naselja Marija Bistrica i UPU gospodarske zone Tugonica1).  

Za potrebe izrade prostorno planskih dokumenata i izvršenja drugih poslova Zavoda i 
Županije na županijskoj razini informacijskog sustava su provedene slijedeće aktivnosti: ažuriranje 
registra kulturnih dobara i vektorizacija, izvršen upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM 
koordinatni sustav) te priprema za .shp format sloja kulturnih dobara, ažuriranje registara 
infrastrukturnih sustava i transformacija prikaza (iz GK5 u HTRS96/TM) za područja jedinica lokalne 
samouprave za koje je Zavod izrađivač IDPPUO/G, ažuriranje registra izdanih akata za gradnju te 
započeta izrada registra klizišta.  

Tokom godine aktivnosti na transformaciji GIS baze namjene površina iz GK5 u službeni 
HTRS96/TM koordinatni sustav obuhvaćale su transformaciju i prilagodbu atributa namjene 
površina prema specifikaciji za pripremu podataka za izradu Državnog plana za 15 jedinica lokalne 
samouprave (Gradova Zabok i Pregrada te Općina Gornja Stubica, Jesenje, Kumrovec, Kraljevec na 
Sutli, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Novi Golubovec, Petrovsko, Stubičke Toplice, Tuhelj, 
Zagorska Sela i Zlatar Bistrica) 

 
 

3.   Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja  
 
Tijekom 2018. godine je angažman Zavoda u ovom segmentu poslova obuhvaćao aktivnosti 

definirane Sporazumom o poslovima obrade podataka Prostornog plana Krapinsko-zagorske 
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 (6 PPUO/PPUG) od završetka obrade u 2017. godini odnosno od 10. rujna 2017. 
godine do 10. rujna 2018. godine te priprema i obrada podataka o građevinama državnog značaja 
na prostoru Županije, sve prema definiranoj specifikaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. 
Obrada novousvojene prostornoplanske dokumentacije je obuhvaćala vektorizaciju, upis atributa, 
geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva 
prema točno definiranim temama, a za slojeve administrativnih granica, građevinska područja 
naselja, građevinska područja izvan naselja, prostore izvan naselja koji nisu građevinska područja i 
površina određenih za otpad. Priprema i obrada podataka o građevinama državnog značaja na 
prostoru Županije obuhvaćala je vektorizaciju, upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni 
sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva prema točno definiranim temama za 
slojeve: autoceste i državne ceste, željeznice, komunikacijski sustav, energetski sustav, 
vodnogospodarski sustav, prirodnu baštinu i zaštićene dijelove prirode, kulturnu baštinu i područja 
posebnog načina korištenja.  

Stručno-analitički poslovi koji su se provodili u sklopu pripreme izrade prostorno planskih i 
drugih dokumenata te definiranja i provedbe projekata od značaja za Županiju obuhvaćali su 
aktivnosti u okviru izrade stručne podloge iz područja demografije za potrebe izrade izmjene i 
dopune Prostornog plana Županije odnosno izrade novog Prostornog plana Županije te aktivnosti u 
okviru izrade projektnog zadataka za potrebe izrade Idejnog rješenja Oroslavsko-stubičke 
obilaznice, dokumenta čija je izrada i korištenje u postupcima izrade prostorno-planske 
dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave utvrđeno Sporazumom Županije, gradova 
Donja Stubica i Oroslavje, općina Gornja Stubica i Stubičke Toplice te Zavoda.   

 
Dio stručno-analitičkih poslova Zavoda provođen vezano na izradu Državnog plana 

prostornog razvoja (dalje u tekstu: Državni Plan) obuhvaćao je i aktivnosti usmjerene na 





                        

                         
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 350-01/19-01/04 
URBROJ: 2140/01-01-19-4 
Krapina,  __. travnja 2019. 
 
 

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska 
skupština Krapinsko - zagorske županije na 13. sjednici održanoj dana __. travnja 2019. godine 
donijela je  

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o  ostvarenju Godišnjeg programa rada  

Zavoda za prostorno uređenje  Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu 
   

  
 
 I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje 
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu KLASA: 350-01/19-01/03, URBROJ: 2140-20-01-
19-03 usvojeno zaključkom na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. veljače 2019. godine. 
  
 II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka  nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

 
                     PREDSJEDNICA 
                                                                                                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                   Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
 
Dostaviti: 
1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,   
    n/p ravnateljice,  Krapina, Magistratska 1,         
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 
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