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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/5 
Urbroj: 2109-15-04-18-03 

Čakovec, 18. srpnja 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 7. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 
 

Temeljem Poziva na 7. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 11. srpnja 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 7. 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 stručna voditeljica Mihaela Mesarić u  funkciji 

zapisničarke. 

 

 

Sjednica je započela u 9 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 

2, Čakovec 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Press-konferencija projekta "Med dvemi vodami" uz nazočnost projektnih 

partnera i župana 

2. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća 

3. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

4. Odluka o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode - Javne 

ustanove za zaštitu prirode za 2018. godinu 

5. Informacija o  donošenju Odluke o pravu na naknadu troškova mjesnog javnog 

prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog prijevoza 

6. Informacija o II. izmjeni i dopuni Smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava 

direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije i ravnatelja 

ustanova čiji je osnivač Međimurska županija 

7. Ostala pitanja i informacije 
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Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 1. Press-konferencija projekta "Med dvemi vodami" uz nazočnost 

projektnih partnera i župana 

 

Nakon svečanog potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u 

Rastokama dana 16.07.2018., projekt se predstavlja na konferenciji za 

medije koja se održava u Maloj vijećnici Međimurske županije. Konferenciji 

uz članove Upravnog vijeća nazoče: ravnatelj Međimurske prirode - Javne 

ustanove za zaštitu prirode Siniša Golub, župan Međimurske županije 

Matija Posavec, voditeljica projekta iz Javne ustanove REDEA Petra 

Pavičić, zamjenica župana Međimurske županije Sandra Herman, načelnik 

Općine Sveti Martin na Muri Dražen Crnčec, voditelj ureda Turističke 

zajednice Međimurske županije Rudi Grula, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo Međimurske županije Darko Radanović te stručni suradnik 

za projekte Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode Zoran 

Šardi.  Župan Matija Posavec ističe kako je projekt "Med dvemi vodami" 

veoma kompleksan te da će doprinijeti turističkoj ponudi Međimurja putem 

tri značajne investicije (1. Centar za posjetitelje "Med dvemi vodami" u 

Križovcu koji obuhvaća finalno interpretacijsko uređenje prizemlja i 

okućnice sjedišta Međimurske županije; 2. Edukacijsko-interpretacijski 

centar "Matulov grunt" u Frkanovcu koji obuhvaća rekonstrukciju i 

opremanje objekta u vlasništvu Međimurske županije i njegovo stavljanje u 

funkciju kao centra za interpretaciju leptira plavca i značajnih staništa 

Gornjeg Međimurja; 3. Uređenje i opremanje Eko-turističke poučne 

pješačke i biciklističke staze "Svetomartinska Mura" na području Općine 

Sveti Martin na Muri).  

Nadalje, ravnatelj Golub ističe kako se na konceptu ovog projekta radilo od 

2007. godine tj. od samih začetaka rada Međimurske prirode te kako se 

sada, 11 godina kasnije, uloženi trud i rad konačno isplatio. Ravnatelj 

Golub ističe kako je autorski koncept samog postava izradio vrhunski tim 

kreativaca konzorcija „Muze“ te da će isti biti predstavljen u rujnu/listopadu 

2018. godine u Križovcu. Petra Pavičić, voditeljica projekta iz Javne 

ustanove REDEA, osvrće se na projektne aktivnosti te ističe kako projekt 

ima snažnu edukacijsku komponentu o važnosti očuvanja prirodne baštine 

za lokalno stanovništvo i posjetitelje. Osim toga, naglašava da će svi 

programi i postavi biti prilagođeni osobama s posebnim potrebama. 

Nadalje, načelnik Općine Sveti Martin na Muri, Dražen Crnčec, istaknuo je 

kako su sretni što je projekt konačno zaživio te je siguran da će se 
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projektom revitalizirati prostor uz Muru, a uz postojeće sadržaje koje nudi 

općina, turistička ponuda Međimurja postat će atraktivnija. 

Točka 2. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće je pregledalo zapisnik s prethodne sjednice, nije imalo 

dodatnih pitanja te je isti verificiran jednoglasno.  

 

Točka 3. 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. 

Posebno od stručnih aktivnosti koje se provode sukladno programu rada 

ističe provedene monitoringe vrste jelenak, šišmiša te bijele rode. Nadalje, 

ravnatelj Golub informira članove Upravnog vijeća o početku provedbe 

projekta "Connecting with Nature" u sklopu kojeg će se oformiti mobilna 

stanica čuvara prirode kojem će čuvari prirode obilaziti lokacije diljem 

zaštićenih područja Međimurske županije i u direktnom kontaktu s lokalnim 

stanovništvom podizati svijest o potrebi, važnosti i dobrobitima očuvanja 

prirode. Također, ravnatelj Golub ističe da će se kroz projekt razviti i 

instalirati dojavni online obrazac pomoću kojeg će lokalno stanovništvo vrlo 

lako moći dojaviti čuvarima prirode problem ili zapažanje s terena sa svim 

podacima (opis, lokacija, fotografija...) koji su čuvarima prirode potrebni 

kako bi prikladno postupili u što kraćem mogućem roku. Dodatnih pitanja 

nema te se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

Točka 4.  Odluka o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode - 

Javne ustanove za zaštitu prirode za 2018. godinu 

 

Predsjednica Vugrinec predlaže donošenje Odluke o 1. izmjenama i 

dopunama proračuna Međimurske županije - Javne ustanove za zaštitu 

prirode. Predsjednica Vugrinec informira članove da se Izmjene i dopune 

proračuna Međimurske prirode sastoje se od općeg i posebnog dijela, da 

su napravljene u računalnom programu knjigovodstvenog servisa KETOM 

te da su sastavni dio ove odluke. Dodatnih pitanja nema te se Odluka daje 

na glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno. 
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Točka 5.  Informacija o donošenju Odluke o pravu na naknadu troškova 

mjesnog javnog prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog 

prijevoza  

 

Ravnatelj Golub informira članove o županovoj Odluci o pravu na naknadu 

troškova mjesnog javnog prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog 

prijevoza. Nadalje ravnatelj ističe da pravo na naknadu troškova mjesnog 

javnog prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog prijevoza imaju svi 

službenici i namještenici upravnih tijela i Službe za reviziju Međimurske 

županije neovisno o udaljenosti mjesta stanovanja do mjesta rada, da se 

istima nadoknađuju troškovi međumjesnog prijevoza za dolazak na posao 

i povratak s posla u visini cijene mjesečne autobusne karte, sukladno 

cjeniku usluga prijevoza putnika u županijskom linijskom autobusnom 

prijevozu za područje Međimurske županije te da se ukoliko na istoj relaciji 

prometuje više prijevoznika, službenicima i namještenicima koji koriste 

međumjesni i mjesni javni prijevoz nadoknađuju troškovi prijevoza na 

posao i s posla međumjesnim, odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini 

stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne karte onog prijevoznika koji je 

najpovoljniji za poslodavca, pod uvjetom da vozni red tog prijevoznika 

omogućuje redovit dolazak na posao i povratak s posla. Nadalje, ravnatelj 

Golub ističe čl. 4. Odluke koji govori da u mjestu rada gdje javni prijevoz 

nije organiziran, službenici i namještenici imaju pravo na mjesečnu 

naknadu u iznosu od =350,00 kuna mjesečno. 

 

Točka 6. Informacija o II. izmjeni i dopuni Smjernica za utvrđivanje plaća i 

drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske 

županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija 

 

Ravnatelj Golub informira o članku 3. II. izmjena i dopuna Smjernica u 

kojem stoji da se plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu 

Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska 

županija, utvrđuje u postotku od utvrđene osnovice koju predstavlja 

depersonalizirana plaća zamjenika župana, odnosno plaća bez zbrojenog 

postotka za navršene godine staža, putnih troškova i pripadajućeg prireza.  

 

Nažalost, niti jedna županijska služba nije napravila analizu poslovanja 

Javne ustanove iz koje bi bila razvidna razina i povećani opseg poslova, 

posebno na EU projektima, pa je povećanje koeficijenta ravnateljske plaće 

ovog puta zaobišlo Javnu ustanovu Međimurska priroda. 

 

Upravno vijeće pokušat će to ispraviti svojom Odlukom, posebno u svjetlu 

novog EU projekta u vrijednosti preko 12 milijuna kuna, zbog kojeg je 

sazvana današnja Sjednica i Pressica u prostorijama županije. 
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Točka 7. Ostala pitanja i informacije 

 

Daljnjih pitanja nema. 

 

 

Sjednica je završila u 10:30 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

dr. sc. Mihaela Mesarić 
stručna voditeljica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 

Prilog: 

1. Odluka o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode - Javne 

ustanove za zaštitu prirode za 2018. godinu 

 


