
 
KLASA: 023-08/16-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-16-9 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa sedamnaeste (17) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije održane dana 17. studenog 2016. godine u prostorijama Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1. 
 
            Započeto u 0900  sati.  
 
Nazočni: 
 
1. Ivan Kranjčić, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Željko Lisak, član Upravnog vijeća 
3. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 

 
Odsutni: 
 
1. Žarko Broz, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 
2. Luka Grabušić, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 
 
Ostali prisutni: 
 

1. Željko Vincelj, ravnatelj 
 
Zrinka Kajba – zapisničar 
 
  Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Ivan Kranjčić pozdravio je prisutne, zahvalio se na odazivu te 
predložio slijedeći 
     DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 09. kolovoza 2016. godine 
2. Prijedlog III izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 

cesta za 2016. godinu 
3. Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije za 2016. godinu 
4. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s 

projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
5. Razno 

 
Članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije jednoglasno su 

prihvatili predloženi dnevni red. 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 16. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Prijedlog III izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2016. Godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže prijedlog III izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 



 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje prijedlog III izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog 
održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog III izmjena i dopuna Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu kao u materijalima. 
 
III izmjene i dopune Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu sastavni su dio ovog 
zapisnika.  
 
TOČKA 3. Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-
zagorske županije za 2016. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj upoznaje prisutne da je potrebno uskladiti Financijski plan sukladno izvedenim radovima, te 
povećanja prihoda s osnove godišnje naknade za ceste. 
 
Gosp. Kranjčić otvara raspravu u kojoj sudjeluju svi prisutni. 
Gosp. Kranjčić zatvara raspravu i daje II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu kao u materijalima. 
 
II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sastavni su dio ovog 
zapisnika.  
 
TOČKA 4. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 
2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
 
Gosp. Kranjčić otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ ravnatelju gosp. Vincelj. 
 
Gosp. Vincelj obrazlaže Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Ističe kako je izrađen na osnovu Plana za 
2016. godinu te ukoliko Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlukom ne rasporedi sredstva, 
ostajemo na vlastitim prihodima. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 

 
U raspravi su sudjelovali svi prisutni. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu i daje Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu na glasovanje. 
 
Jednoglasno se prihvaća Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 
2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu kao u materijalima. 
 
Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
TOČKA 5. Razno 
 
Gosp. Lisak upozorava da je dionica ceste Gornja Stubica-Sveti Matej duljine cca 600 m u lošem stanju. 
Ravnatelj gosp. Vincelj odgovara kako će dogovoriti očevid kako bi se ustanovila točna dionica ceste te će 
povratno obavijestiti gosp. Lisaka. 
Gosp. Kranjčić – kontaktiran od strane Općine Kumrovec u svezi sanacije klizišta u Dugnjevcu. 
Ravnatelj odgovara da je upoznat sa situacijom na terenu, kao i stručne službe ŽUC-a te će se poduzeti 
mjere za sanaciju istog. 
 
Sjednica  završena u 0940 sati.   
 
Zapisničar:         Predsjednik Upravnog vijeća 
Zrinka Kajba           Ivan Kranjčić 


