
                             
 
          REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                        Ž U P A N                       
KLASA: 351-01/20-01/24 
URBROJ: 2140/01-02-20-3 
Krapina, 9. ožujka 2020. 
 

 
                                                                                             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, 13/18. i 5/20.),   župan Krapinsko-zagorske županije  dana 9. ožujka 2020.  godine     
d o n o s i   
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. 

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

 
3. Izvještaj se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže 

donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku. 
 
4. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica 

Javne ustanove. 
 
 
                                                                                                    Ž U P A N 
                                                                                                   Željko Kolar 
 
DOSTAVITI: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava, 
3. Pismohrana. 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije  
-  Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. 
godinu 
 



 
 

                             
 
          REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      Upravni odjel za prostorno uređenje, 
             gradnju i zaštitu okoliša 
                         
KLASA: 351-01/20-01/24 
URBROJ: 2140/01-08/1-20-2 
Krapina, 09. ožujka 2020.    

 
          ŽUPAN 

                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
  
                           
PREDMET:     Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima  
                           prirode Krapinsko-zagorske županije 

  - Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja,     
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu 

 
  
PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  
 
                                 
 
 
NADLEŽNOST ZA 
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, 
     Dijana Hršak, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu 
 
OBRAZLOŽENJE:  
 

Člankom 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 134. st. 6. Zakona o zaštiti prirode 
(„Narodne novine“  broj 80/13, 15/118, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. 5. al. 1. Odluke o 
osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno Županu dostaviti Izvješće 
o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.   
 

Članci 21. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 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.) 
                                 



 Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 15. sjednici održanoj 24. veljače 
2020. godine te je isto proslijeđeno Županu.  

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je 
ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje 
izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne 
ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i 
poslovanju dostavom Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.  

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2019. 
godine po zakonom propisanim područjima rada i pokazatelji kojima se mjeri njihova 
realizacija te rezultati projekata Zagorje ABECEDA Prirode, Veze prirode, Uređenje 
planinarsko-poučne staze Putovima orhideja i Razvoj okvira za upravljanje ekološkom 
mrežom Natura 2000. Konstatira da su aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane te su također 
realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim programom. 

 
 U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s 
Prijedlogom  zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome  
donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu. 
 
FINANCIJSKA SREDSTVA: Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih 
sredstava Županije.                  

 
 

     
                                                                                                   PROČELNIK 
                                                                                  mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ. 
 
 
 
 
 
 
Prilog:  
- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite,  

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja za 2019. godinu, 

- Prijedlog zaključka Župana, 
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine. 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































                             
 
          REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                
KLASA: 351-01/20-01/24 
URBROJ: 2140/01-01-20-4 
Krapina, ______________ 2020. 
 
 

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, 
13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj 
dana _____________ 2020. godine donijela je  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o  ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 
   
 
  I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja    

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 
KLASA: 351-01/20-01/12, URBROJ: 2140-18-19-1 usvojen zaključkom na 15. sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2020. godine. 
  
 II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

                                                                                                      PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
       
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim        
    dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,  
    n/p  ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,        
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. Za prilog zapisniku, 
4. Za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 
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