
 
KLASA: 023-08/16-01/01 
URBROJ: 2140-12-4/3-16-5 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
            Sa petnaeste (15) sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 
županije održane dana 02. ožujka 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. Žarko Broz, član Upravnog vijeća - telefonski 
3. Željko Lisak, član Upravnog vijeća 
4. Nevenka Dobrina, članica Upravnog vijeća 

 
Odsutan: 
 

1. Tomislav Končevski, član Upravnog vijeća- u postupku razrješenja dužnosti člana Upravnog vijeća ŽUC-a 
zbog obavljanja dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru 
 

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 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-

zagorske županije održane dana 18. veljače 2016. godine 
2. Otvaranje prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ ice Županijske uprave za ceste KZŽ i razgovor s 

kandidatom 
3. Razno 

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

prihvatili predloženi dnevni red. 
 

TOČKA 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za 
ceste Krapinsko-zagorske županije 
 

Na Zapisnik s prethodne, 14. sjednice Upravnog vijeća ŽUC-a KZŽ nema primjedbi te je jednoglasno 
prihvaćen kao u materijalima. 
 
TOČKA 2.  Otvaranje prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ ice Županijske uprave za ceste KZŽ i 
razgovor s kandidatom 
 
Gosp. Kranjčić otvara 2. točku dnevnog reda.  Utvrđuje da je na natječaj pristigla jedna (1) ponuda, te se 
pristupa otvaranju iste. Ponositelj prijave je Željko Vincelj, Polje Krapinsko 50, Krapina. Članovi Upravnog 
vijeća izvršili su uvid u pristiglu dokumentaciju te konstatirali da su priloženi svi traženi dokumenti. 
 
Gosp. Kranjčić – otvara raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. Tijekom rasprave svi prisutni se slažu, obzirom da je 
na natječaj pristigla samo ponuda sadašnjeg ravnatelja ŽUC-a, gosp. Željka Vincelj da se neće obavljati 
razgovor s istim. 
 
Gosp. Kranjčić zaključuje raspravu te predlaže donošenje zaključka kojim se Županijskoj skupštini predlaže 
imenovanje gosp. Željka Vincelj za ravnatelja ŽUC-a, te daje prijedlog na glasovanje. 
 



Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se donese zaključak kojim se gosp. Željko Vincelj predlaže 
Županijskoj skupštini za imenovanje ravnatelja Županijske uprave za ceste KZŽ. 
 
Zaključak o prijedlogu za izbor ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije sastavni je dio ovog zapisnika.  
 
TOČKA 8. Razno 
 
Nije bilo dodatnih pitanja. 
 
 
Sjednica  završena u 0950 sati.   
 
 
Zapisničar: 
Zrinka Kajba           Predsjednik Upravnog vijeća  
                             Ivan Kranjčić 


