ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/16-01/14
URBROJ: 2140-20-01-16-01
Krapina, 03. lipnja 2016.

Predmet:

11. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije
- poziv na sjednicu

Poštovani,
pozivate se na 11. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije koja će se održati dana 10. lipnja 2016. godine ( petak ) s početkom u
1600 sati u prostoru Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije u Krapini,
Krambergerova 1 (zgrada Kotke, soba 11, I kat).
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.

RED

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća
Razmatranje Prijedloga i donošenje I. izmjene financijskog plana
Pokretanje postupka imenovanja ravnatelja
Razno

Molim da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti da o istoj javite na broj telefona
049/382-145 odnosno 091/329-06-23 ili adresu snjezana.zigman@kzz.hr.
Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. dr.sc. Damir Hršak, v.r.
Za točnost otpravka
RAVNATELJICA:
Snježana Žigman

Dostaviti:
1. Josip Kovačić, Stubička 4, 49246 Marija Bistrica
2. Dragutin Kranjčec, Gornje Jesenje 90, 49233 Gornje Jesenje
3. Irena Šafranko, Matije Gupca 11, 49000 Krapina
4. Željko Kapelac, ovdje
5. Arhiva, ovdje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/16-01/14
URBROJ: 2140-20-01-16-02
Krapina, 13. lipnja 2016.

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije održane dana 10. lipnja 2016. godine
Sjednica je održana u radnom prostoru Zavoda za prostorno uređenje u Krapini,
Krambergerova ulica 1, s početkom u 1600 sati.
Prisutni članovi Upravnog vijeća: Damir Hršak, Dragutin Kranjčec i Željko Kapelac
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman
Odsutni članovi: Irena Šafranko i Josip Kovačić, opravdali svoj nedolazak
Prisutne je pozdravio predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak koji je potom utvrdio da
sjednici nazoči većina članova Upravnog vijeća odnosno da Upravno vijeće može pravovaljano
odlučivati te da se sjednica može održati.
Potom predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak predlaže dnevni red sjednice, prema
predloženom u dostavljenim materijalima za sjednicu, te postavlja upit ima li tko prijedlog za
izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu niti za izmjenu dnevnog reda Upravno vijeće je
jednoglasno usvojilo slijedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.

RED

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća
Razmatranje Prijedloga i donošenje I. izmjene financijskog plana
Pokretanje postupka imenovanja ravnatelja
Razno

Po usvajanju dnevnog reda nastavljena je sjednica prema usvojenom.
Točka 1.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak poziva članove Vijeća da se očituju o
dostavljenom Zapisniku.
Budući da na Zapisnik nije bilo primjedbi predsjednik Upravnog vijeća konstatira da na
Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi ni prijedloga za njegovu dopunu ili
izmjenu, a Upravno vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije održane dana 10. lipnja 2016. godine, u tekstu
koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak poziva ravnateljicu Zavoda da dade uvodno
obrazloženje uz Prijedlog I. izmjene Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu u dijelu za koji
cijeni da je to potrebno.
Ravnateljica u kratkom obrazloženju izvješćuje da su promjene predložene u okviru I.
izmjene Financijskog plana Zavoda prethodno ugrađene i u prijedlog I. izmjene Proračuna
Županije za 2016. koja je i usvojena na sjednici Županijske skupštine 8. lipnja. Vezano na
prihode navodi da su ukupna sredstva za rad Zavoda uvećana za 147.270,00 kuna te su sada
planirana u ukupnom iznosu od 1.791.320,00 kuna. U okviru povećanih prihoda navodi da je
povećanje u najvećem dijelu planirano iz dijela sredstava Županije no povećani su i očekivani
vlastiti prihodi Zavoda s osnove izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne
samouprave te tekuće pomoći iz Državnog proračuna. Vezano na rashode navodi da su planirani
povećani prihodi najvećim dijelom raspoređeni u rashode za zaposlene, a radi osiguranja
produljenja radnog odnosa osobama zaposlenim na određeno vrijeme te na materijalne rashode i
rashode namijenjene stručnom usavršavanju zaposlenika.
Nakon obrazloženja Ravnateljice Predsjednik Upravnog vijeća izražava zadovoljstvo zbog
činjenice da se izmjenom Financijskog plana povećavaju prihodi Zavoda, a naročito u dijelu
vlastitih prihoda, te produljuje ugovorni odnos osobama zaposlenim na određeno vrijeme. Potom
izražava mišljenje da se navedenim potvrđuje i kvaliteta rada Zavoda jer jedinice lokalne
samouprave ne bi tražile povjeravanje izrade svoje prostorno planske dokumentacije Zavodu da
nisu zadovoljne kvalitetom rada i suradnjom sa Zavodom.
Potom je Predsjednik Upravnog vijeća pozvao članove na raspravu o predmetnom te je,
budući da nije bilo dodatnih pitanja, zaključio raspravu i pozvao članove da uz prihvaćanje
Prijedloga Ravnateljice usvoje predmetnu Izmjenu, a Upravno vijeće je jednoglasno donijelo
I. izmjenu Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije za 2016. godinu, u tekstu koji se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Točka 3.
Predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak uvodno navodi da je nastupila potreba
pokretanja postupka imenovanja ravnatelja u skladu s odredbama Statuta Zavoda odnosno zbog
činjenice da tekući mandat ravnateljice ističe s danom 1. listopada ove godine. Potom navodi da
je u skladu s odredbama Statuta izrađen i članovima Upravnog vijeća dostavljen prijedlog Odluke
o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda kao i prijedlog teksta
Natječaja u kojem su definirani svi elementi odnosno uvjeti kojima kandidati moraju udovoljavati,
natječajna dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti, odgovarajući rokovi provedbe
Natječaja u okviru kojih se predlaže rok od 15 dana za podnošenje prijava na Natječaj te način
podnošenja prijava na Natječaj.
Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik Upravnog vijeća poziva na raspravu o
predloženom.
U okviru rasprave ravnateljica Snježana Žigman predlaže članovima da se dogovori način
postupanja s pristiglim prijavama te navodi da je dosadašnja praksa bila da se pristigla
dokumentacija čuva u zatvorenim omotima do sjednice Upravnog vijeća na kojoj će se razmatrati
prijave, a članovi Upravnog vijeća suglasili su se s predloženim.

Vezano na prijedloge teksta Odluke i Natječaja članovi Upravnog vijeća nisu imali
dodatnih pitanja ni primjedaba te je predsjednik Upravnog vijeća zaključio raspravu, a Upravno
vijeće jednoglasno donijelo
1. Odluku o raspisivanju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, u tekstu koji se
prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio
2. Zaključak vezano uz natječajnu dokumentaciju, u tekstu koji se prilaže
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
U okviru ove točke dnevnog reda je Ravnateljica Zavoda upoznala članove Upravnog
vijeća s hodogramom aktivnosti tijekom provedbe Natječaja te najavila održavanje slijedeće
sjednice Upravnog vijeća po isteku roka za podnošenje prijava na Natječaj, a što se očekuje u
drugom dijelu kolovoza.
Potom je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu budući da nije bilo dodatnih
pitanja ni prijedloga za raspravu.
Sjednica je završila u 1630 sati.

Zapisnik sastavila: Snježana Žigman

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Damir Hršak

