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MEĐIMURSKA PRIRODA 
Javna ustanova za zaštitu prirode 
Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće 
 

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/4 
Urbroj: 2109-15-04-18-03 

Čakovec, 22. svibnja 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 6. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 
 

Temeljem Poziva na 5. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 15. svibnja 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 6. sjednicu Upravnog 

vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Sjednici su nazočili svi 

članovi Upravnog vijeća (predsjednica Dragica Vugrinec te članovi Kristijan Valkaj i 

Siniša Novak), ravnatelj ustanove Siniša Golub, stručna voditeljica Mihaela Mesarić te 

Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke. 

 

 

 

Sjednica je započela u 11:00 sati u sjedištu Međimurske prirode – Javne ustanove za 

zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec 

 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. Odluka o donošenju Pravilnika o blagajničkom poslovanju 

4. Svečano obilježavanje Dana zaštite prirode 

5. Ostala pitanja i informacije 

 

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik s prethodne sjednice, nije imalo 

dodatnih pitanja te je isti verificiran jednoglasno.  

 

Točka 2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

 

Ravnatelj Golub je informirao članove Upravnog vijeća o tekućoj 

likvidnosti ustanove, pristiglim ulaznim računima te redovnim aktivnostima 

ustanove (stručne aktivnosti koje se provode sukladno programu rada). 

Nadalje, ravnatelj informira članove Upravnog vijeća o odobrenju projekta 

ustanove prijavljenog na Program grantova za zaštićena područja – 

Parkovi Dinarida. Odobren je projekt naziva „Connecting with nature“ 

ukupne vrijednosti =9.725,00 EUR. Organizacija “Parkovi Dinarida – 

Mreža zaštićenih područja Dinarida” sa sjedištem u Podgorici sufinancirati 

će projekt s 70 % ukupnih sredstava, dok preostali iznos osiguravaju 

Međimurska priroda i ZEO Nobilis koji je partner na projektu. Nadalje, 

ravnatelj Golub informira o statusu projekta Med dvemi vodami tj. činjenici 

da čekamo finalnu informaciju o odobrenju projekta i datumu potpisivanja 

ugovora.  

 

Točka 3. Odluka o donošenju Pravilnika o blagajničkom poslovanju 

 

Predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Pravilnika o blagajničkom 

poslovanju. Ostala dva člana se slažu s prijedlogom Pravilnika koji su 

detaljno pregledali i pročitali. Daljnjih pitanja nije bilo te je Odluka dana na 

glasanje. 

Odluka je donešena jednoglasno. 

 

Točka 4.  Svečano obilježavanje Dana zaštite prirode 

 

Dio sjednice bilo je i svečano obilježavanje Dana zaštite prirode te 

dodjela priznanja Najbolji mladi čuvar prirode 2018. Ustanova je i ove 

godine odlučila nagraditi najbolje mlade čuvare prirode te je u početkom 

ožujka raspisala natječaj na koji se prijavilo petero škola. Od svih 

prijavljenih, komisija je odlučila da su najbolji učenici iz OŠ  Gornji 

Mihaljevec. Nagradu im je uručio župan Matija Posavec. Ostali prijavljeni 

sudionici natječaja također su primili simbolične nagrade kao i njihovi 

mentori. Također, posebna priznanja su primili senior-rendžeri, Ljudevit 

Marđetko, Antun Lipović i Josip Ceilinger koji se cijeli svoj životni vijek 

bave prirodom i njihovo zalaganje u očuvanje prirode treba biti uzor 

mladima. Priznanja im je uručio ravnatelj ustanove i predsjednica 

Upravnog vijeća Vugrinec.  
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Točka 5.  Ostala pitanja i informacije 

 

Daljnjih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 13:30 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
pripravnica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 

Prilog: 

1. Odluka o donošenju Pravilnika o blagajničkom poslovanju 


