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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/7 
Urbroj: 2109-15-04-18-02 

Čakovec, 3. listopada 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 
 9. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 9. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 27. rujna 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 9. 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 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. Početna konferencija  projekta ''Med dvemi vodami'' 

2. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća 

3. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Početna konferencija projekta ''Med dvemi vodami'' 

Ravnatelj Golub započinje konferenciju uvodnim pozdravom te ističe kako 

smo se okupili na početnoj konferenciji projekta ''Med dvemi vodami'' 

kojeg smo idejno pripremali desetak godina, operativno posljednje tri 

godine. Nadalje, ravnatelj Golub ističe kako će predstavljene vizualizacije 

iz projektog prijedloga uskoro postati realnost i međimurski ponos. 

Ravnatelj Golub pojašnjava kako su glavne projektne aktivnosti vezane 

uz tri značajne investicije  - Centar za posjetitelje ''Med dvemi vodami'' u 

Križovcu, Edukacijsko-interpretacijski centar ''Matulov grunt'' u Frkanovcu, 

i Eko-turističke poučne pješačke i biciklističke staze ''Svetomartinska 

Mura'' na području Općine Sveti Martin na Muri od čega je vrijednost 

samog projekta =12.108.422,84 kuna, od toga je =10.282.159,39 kuna 

iznos bespovratnih sredstava dobivenih iz EU fondova. Na kraju, ravnatelj 

Golub poziva župana Matiju Posavca i predsjednika Vijeća mjesnog 

odbora Marka Strojka da se obrate s nekoliko riječi prisutnima. 

Gospodin Strojko ističe kako Javna ustanova ima veliku podršku cijelog 

sela i Grada Mursko Središće te da svojim radom uvelike pomaže u radu i 

razvoju lokalne jedinice i udruga koje djeluju na području sela. Nadalje, 

župan Matija Posavec ističe kako je ovaj projekt primjer korištenja 

europskih strukturnih i investicijskih fondova u raznim segmentima od 

obrazovanja, zdravstva, kulture pa sve do prirodne baštine, ali i primjer 

kvalitetnog korištenja potencijala županije i regije. Župan Posavec 

obrazlaže da se Međimurje nalazi na prostoru vrijedne prirode, očuvanog 

okoliša, bogatstva flore i faune zbog čega je županija prije dvanaestak 

godina osnovala Javnu ustanovu za zaštitu prirode. Brinući se o prostoru i 

potencijalima koje priroda donosi potrebno je voditi promišljenu politiku 

korištenja prirode za razvoj turizma, gospodarstva i kvalitete života. U 

sklopu toga župan Posavec je istaknuo koliko je bitno u tome svemu 

napraviti iskorak i ''revitalizirati prostor''. Također ćemo za godinu dana 

imati revitalizirani prostor Starog grada u Čakovcu, našu popevku na 

UNESCO-om popisu nematerijalne baštine i centar dr. Rudolfa Steinera 

koji želimo pretvoriti u nacionalni centar za biodinamičku proizvodnju. 

Župan Posavec završava rečenicom kako ćemo zahvaljujući projektu 

''Med dvemi vodami'' imati tri nova sadržaja kojima se čuva prirodna i 

kulturna baština te se time Međimurje pozicionira u sam vrh ponude 

kontinentalnog turizma. 

Nadalje, koordinatorica projekta Petra Pavičić iz REDEA-e predstavlja dio 

projekta vezan uz Edukacijsko-interpretacijski centar Matulov grunt te 

pojašnjava kako će se u Frkanovcu rekonstruirati i opremiti objekt u 

vlasništvu Međimurske županije i staviti u funkciju centra za interpretaciju 

leptira plavca i značajnih staništa gornjeg Međimurja Nadalje, Pavičić 



 

3 
 

ističe da su objekt i samo gruntište u Frkanovcu veoma vrijedan i dobro 

očuvani primjerak tradicijske arhitekture Međimurje te da će se projektom 

dograditi postojeći objekti kao i osmisliti dodatne sadržaje koristeći 

moderni interpretacijski sustav za biljne i životinjske vrste koje obitavaju 

na livadama košanicama. 

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri Dražen Crnčec pojašnjava kako će 

se na Muri  urediti eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza 

„Svetomartinska Mura“ te kako im je cilj povezati sve postojeće sadržaje 

uz Muru u Svetom Martinu te vratiti ljude rijeci Muri. 

Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije ističe kako 

je u 2016. godini Međimurska županija donijela Master plan razvoja 

turizma te nakon nepune dvije godine provodi čak 6 od 8 projekata. 

Ujedno Grula tvrdi kako je njihov cilj promišljeno, planski realizirati sve 

projekte koje su zamislili u Master planu, a lokalnoj zajednici pružiti što 

bolju turističku ponudu. Konferencija završava druženjem te razmjenom 

iskustava uz domaće klipiće i jabučni sok. 

Točka 2. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik prethodne sjednice, nije imalo 

dodatnih pitanja te je isti verificiran jednoglasno. 

  

Točka 3. Ostala pitanja i informacije  

 

Daljnjih pitanja nema te predsjednica Vugrinec završnim pozdravom 

zaključuje sjednicu.  

 

 

Sjednica završava u 13:30 sati. 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 


