ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 350-01/16-01/17
URBROJ: 2140-20-01-16-01
Krapina, 10. kolovoza 2016.

PREDMET:

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

Poštovani
pozivate se na 12. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje
Krapinsko-zagorske županije koja će se održati dana 19. kolovoza 2016. godine ( petak )
s početkom u 1000 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

RED

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 10. lipnja 2016. godine
2. Razmatranje pristiglih prijava na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda
i utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja
3. Razno
Molim da prisustvujete sjednici, a eventualnu spriječenost da 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: 350-01/16-01/17
URBROJ: 2140-20-01-16-02
Krapina, 19. kolovoza 2016.
ZAPISNIK
sa 12. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije održane dana dana 19. kolovoza 2016. godine
Sjednica je održana u radnom prostoru Zavoda za prostorno uređenje u Krapini,
Krambergerova ulica 1, s početkom u 1000 sati.
Prisutni članovi Upravnog vijeća: Damir Hršak, Irena Šafranko, Josip Kovačić i
Željko Kapelac
Odsutni članovi: Dragutin Kranjčec, opravdao izostanak
Ostali prisutni: ravnateljica Zavoda Snježana Žigman, Ankica Seljan - zapisničarka
Prisutne je pozdravio predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak koji je potom utvrdio da
sjednici nazoče svi članovi 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

RED

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 10. lipnja 2016. godine
2. Razmatranje pristiglih prijava na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda
i utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja
3. 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 11. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi ni prijedloga za njegovu dopunu ili
izmjenu, a Upravno vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik s 11. 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 daje uvodno obrazloženje vezano na točku
dnevnog reda te navodi da je sukladno Odluci o raspisivanju Natječaja za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, koju je
Upravno vijeće donijelo na prethodnoj sjednici, predmetni Natječaj objavljen u Večernjem listu
dana 31. srpnja 2016. godine. Potom navodi da je Natječajem bio utvrđen rok za podnošenje
prijava od 15 dana od dana objave Natječaja te da je isti istekao 16. kolovoza 2016 godine.
Nastavno konstatira da je na predmetni Natječaj dostavljena prijavna dokumentacija jednog
kandidata, da je primljena prijavna dokumentacija dostavljena na sjednicu Upravnog vijeća u
zatvorenoj omotnici, a da je obveza Upravnog vijeća u daljnjem postupku da razmotri pristiglu
dokumentaciju i utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja i potom izvješće o
istome, sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom dostavi županu u roku 15 dana od dana
isteka natječajnog roka.
Potom predsjednik Upravnog vijeća Damir Hršak utvrđuje da je prijavna dokumentacija
dostavljena na Natječaj zaprimljena 12. kolovoza 2016. godine i nastavno otvara omotnicu
prijavne dokumentacije.
Nakon toga Upravno vijeće pristupa razmatranju prijavne dokumentacije u okviru čega
konstatira slijedeće: zaprimljena je prijava kandidatkinje i aktualne ravnateljice Snježane
Žigman iz Krapine, Bregovita 4, prijava je pravodobna (zaprimljena je 12. kolovoza 2016.) i
potpuna (sadrži sve priloge: životopis, domovnicu, ovjerenu presliku diplome Fakulteta
građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu broj 8426 od 11. srpnja 1985., potvrdu HZMO o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, potvrdu poslodavca -Zavoda za prostorno
uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 112-01/16-01/01 URBROJ: 2140-20-01-16-01
od 8. kolovoza 2016. kojom se potvrđuje radni staž na poslovima izrade dokumenata
prostornog uređenja i rukovodećim poslovima u struci (uz Potvrdu su priložene preslike
ugovora o radu i preslike sastavnica prostorno planske dokumentacije) i uvjerenje o
nekažnjavanju Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini od 3. kolovoza 2016. godine.
Iz priložene prijavne dokumentacije utvrđeno je da kandidatkinja ispunjava sve uvjete
iz Natječaja (VSS građevinske struke – dipl. ing. građ. i više od 5 godina radnog staža na
poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja i rukovodećim poslovima u struci).
Po završetku razmatranja prijavne dokumentacije Upravno vijeće jednoglasno je
donijelo
Z A K LJ U Č A K
I. Utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja za
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinskozagorske županije, a kako slijedi:
1.Snježana Žigman iz Krapine. Bregovita 4
II. Utvrđuje se Izvješće o provedenom Natječaju za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Zavoda u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio
ovog Zaključka.
III. Izvješće o provedenom Natječaju za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Zavoda s Listom kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja i cjelokupnom

natječajnom dokumentaciju dostavlja se Županu Krapinsko-zagorske županije na
daljnji postupak.
Točka 3.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu u okviru ove točke dnevnog reda upitom
ima li netko još kakovih pitanja i prijedloga.
Budući da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga za raspravu Predsjednik Upravnog
vijeća je zaključio sjednicu.
Sjednica je završila u 1030 sati.
Zapisnik sastavila: Ankica Seljan

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
prof.dr.sc. Damir Hršak

