
                         
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 
 

KLASA: 350-01/16-01/30 
URBROJ: 2140/01-02-16-3 
Krapina, 29. studeni 2016. 
 
 
                  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
PREDMET:   Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko – zagorske županije 
   za razdoblje od 2011.-2015. godine 
 
 
             Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), 
župan Krapinsko-zagorske županije dana  29. studenog 2016. godine  d o n o s i   
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-
zagorske županije za razdoblje 2011.- 2015. godine.  

 
2) Prijedlog zaključka i Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za 

razdoblje 2011.-2015. godine nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se 
upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

 
3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje 

Krapinsko-zagorske županije.   
 

 
 

 Ž U P A N 
                     Željko Kolar 

 
   DOSTAVITI: 

1. Županijska skupština,  
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

 



  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: 350-01/16-01/30 
URBROJ: 2140/01-08/1-16-2 
Krapina, 28. studeni 2016.    

 
          ŽUPAN 

                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
         
PREDMET: 

    

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za 
razdoblje od 2011. do 2015. godine 
-dostavlja se 
 
 

PRAVNI TEMELJ:                                   Čl. 12. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske 
županije i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06- 
pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) 

                                  
 
                                 
  

                                      
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:                    
 

Izvješće o stanju u prostoru (dalje u tekstu: Izvješće) izrađuje se temeljem Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13., u daljnjem tekstu Zakon) kao četverogodišnji 
dokument praćenja stanja u prostoru na državnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. 

 
Zakonom je vezano na izvještavanje o stanju u prostoru i izradu izvješća propisano 

sljedeće: 
1. Izvješće o stanju u prostoru županije izrađuje Zavod za prostorno uređenje županije 

(stavak 1, članak 27.) 
2. Obaveza izrade i razmatranja četverogodišnjeg izvješća- „Hrvatski sabor, odnosno 

predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za 



svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 4 godine.“ 
(stavak 1., članak 39.) 

3. Okvirni sadržaj izvješća – „Izvješće o stanju u prostoru 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 s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.“ (stavak 1. članak 40.) 

4. Obaveza objave izvješća – „Izvješće o stanju u prostoru se objavljuje u „Narodnim 
novinama“ odnosno u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. „ (stavak 1. članka 41.) 
 

Detaljni sadržaj Izvješća je utvrđen Pravilnikom o sadržaju i obaveznim prostornim pokazateljima 
izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine 48/14 i 19/15), a istim su utvrđeni i sudionici u izradi 
Izvješća te pristup podacima za potrebe izrade Izvješća. 
 
Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2011. do 2015. godine., te isti 
podnese Županijskoj skupštini na usvajanje. 
 

 
 OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

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

PROČELNIK 
 

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

 
 
Prilog:  
- Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2011. – 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

              
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 350-01/16-01/30 
URBROJ: 2140/01-01-16-4 
Krapina,  13. prosinca 2016. 
 
 
 Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» 
broj 153/13.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije na 22. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. 
godine donijela je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1) Prihvaća se Izvješće  o stanju u prostoru  Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. 
- 2015. godine. 

 
2) Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3) Ovaj Zaključak i Izvješće objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije». 

 
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNICA 
                                                                                                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                        Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,  
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» za objavu, 
4. Za prilog Zapisniku,  
5. Za Zbirku isprava, 
6. Pismohrana. 
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