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

Upravno vijeće 

 
KLASA: 003-06/18-01/6 
URBROJ: 2109-15-04-18-02 

Čakovec, 27. rujna 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 8. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 
 

Temeljem Poziva na 8. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 20. rujna 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 8. 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 Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, 

Ulica kralja Tomislava 29, Čakovec. 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. Projekt izrade planova upravljanja za Natura 2000 područja u Međimurskoj 

županiji – prethodna rasprava 

4. Informacija o izmjeni i dopuni Smjernica o određivanju naknada za rad 

predsjednika i članova nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu Međimurske županije i upravnih vijeća ustanova čiji je 

osnivač Međimurska županija  

5. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik prethodne sjednice, nije imalo 

dodatnih pitanja te je isti verificiran jednoglasno. 

Točka 2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

 

Ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća o tekućoj likvidnosti 

ustanove, pristiglim ulaznim računima te redovnim aktivnostima ustanove. 

Nadalje, ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća o zaposlenju 

dvoje novih djelatnika na Projektu MED DVEMI VODAMI, stručne 

suradnice za edukaciju, interpretaciju i promidžbu Ivane Rojko te 

administrativne referentice Suzane Jambrošić. Također, ravnatelj Golub 

informira članove Upravnog vijeća o produženju razdoblja provedbe 

Projekta MED DVEMI VODAMI (do 13. ožujka 2020. godine) te 

održavanju početne konferencije projekta MED DVEMI VODAMI, 3. 

listopada 2018. u 13:30 sati. Obzirom na važnost samog projekta za 

Javnu ustanovu, predsjednica Vugrinec predlaže taj dan saziv 9. 

sjednice Upravnog vijeća. Ostali članovi se jednoglasno slažu s 

prijedlogom te će se danas sastaviti poziv za novu sjednicu u sjedištu 

Javne ustanove u srijedu 03. listopada 2018. godine. 

 

Točka 3. Projekt izrade planova upravljanja za Natura 2000 područja u 

Međimurskoj županiji – prethodna rasprava 

 

Ravnatelj Golub informira članove o Projektu izrade planova upravljanja 

za Natura 2000 područja u Međimurskoj županiji te pojašnjava kako je 

osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže donošenje plana 

upravljanja u suradnji s lokalnim dionicima. Njime će se, ističe Golub, 

utvrditi potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih 

tipova, kao i ekološke cjelovitosti toga područja pri čemu je nužno uzeti u 

obzir lokalne društveno-gospodarske, kulturne i druge značajke i 

posebnosti. Obzirom na provođenje Projekta izrade planova za Natura 

2000 područja u Međimurskoj županiji te povećanog opsega poslova 

Javne ustanove, ravnatelj Golub ističe potrebu za zapošljavanje još jedne 

osobe. Članovi Upravnog vijeća podržavaju ravnatelja Goluba. Član 

Valkaj naglašava kako on iz svog radnog iskustva u provođenju projekata 

shvaća potrebu za novim ljudskim resursima jer svaki projekt obuhvaća 

novi set poslova.  

 

 

 

 

 



 

3 
 

Točka 4.  Informacija o izmjeni i dopuni Smjernica o određivanju naknada za 

rad predsjednika i članova nadzornih odbora trgovačkih društava u 

vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Međimurske županije i upravnih 

vijeća ustanova čiji je osnivač Međimurska županija  

 

Predsjednica Vugrinec informira prisutne o donošenju Smjernica o 

izmjeni i dopuni  Smjernica o određivanju naknada za rad predsjednika i 

članova nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu Međimurske županije i upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač 

Međimurska županija. Nadalje, predsjednica Vugrinec ističe kako će se 

prema tim smjernicama naknade predsjedniku i članovima nadzornih 

odbora/upravnih vijeća isplaćivati po održanoj sjednici nadzornog 

odbora/upravnog vijeća i to najviše 12 (dvanaest) puta godišnje (do sada 

je to bilo najviše 10 puta). 

 

Točka 5.  Ostala pitanja i informacije  

 

Daljnjih pitanja nema. 

 

 

Sjednica završava u 13:15 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 


