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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/9 
Urbroj: 2109-15-04-18-04 

Čakovec, 29. studenog 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 
 11. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 11. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 22. studenog 2018. 

godine, predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 11. 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 ustanove 

Mihaela Mesarić i Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke. 

 

Sjednica je započela u 11:00 sati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa u 

Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 29. 

 

Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. Odluka o donošenju Prijedloga Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja, i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 

2019. 

4. Odluka o donošenju Prijedloga projekcija proračuna Međimurske prirode za 

2020. i 2021. godinu 

5. Potreba zapošljavanja stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode – 

prethodna rasprava 

6. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 10. 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 kako je imenovan u Nacionalni 

odbor za UNESCO-ov program „Čovjek i biosfera“ koji je pokrenut 1971. 

godine, s ciljem uspostave znanstvenih osnova za poboljšanje 

međuodnosa čovjeka i njegovog okruženja. Također, ravnatelj Golub 

informira članove o snimanju emisije HRT-a Puls o kritično ugroženoj vrsti 

međimurski konj te prilogu djelatnika Šardija u istoj, o radu na Ergeli 

međimurskoj konja u Žabniku, konkretnim problemima te 

nemogućnostima razmnožavanja međimurskog konja u 2018. godini zbog 

detektirane leptospiroze. Nadalje, ravnatelj Golub informira članove o 

održavanju 2. sjednice Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja koja 

će biti 30. studenog 2018. godine u 10 h u uredu dožupana Međimurske 

županije Josipa Grivca.  

 

Ravnatelj Golub također ističe kako se na projektu „Med dvemi vodami“ 

okončava faza spajanja nabava određenih usluga, roba i radova u 

zajedničke nabave. Nadalje, ravnatelj Golub informira članove da je 16. 

studenog 2018. u čakovečkoj Gradskog vijećnici predstavljan projekt 

repopulacije obične ili crvene vjeverice u čakovečkom Perivoju Zrinskih te 

da je potpisan sporazum o suradnji. Golub ističe da je riječ o projektu koji 

zajedno provode I. osnovna škola Čakovec, Ustanova Zoološki vrt Grada 

Čakovca, Cedrus Forest d.o.o. Čakovec i Međimurska priroda koja će 

imati zadaću stručnog nadzora tijekom cijelog procesa repopulacije. 

Ravnatelj Golub također informira članove vijeća o opremanju prostorije 

arhiva ustanove adekvatnim ormarima. 

 

Nadalje, ravnatelj Golub također informira članove o uspostavi mobilne 

stanice ustanove u sklopu projekta „Conecting with Nature“ te 

sudjelovanja nadzorne službe na sajmovima kroz vikend i tijekom tjedna. 

Cilj navedenih sudjelovanja je podizanje razine znanja o važnosti i 

instrumentima očuvanja prirode. Posjetiteljima su dijeljeni promidžbeni 

materijali (majice, bedževi, kalendari, blokići i sl.). 
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Točka 3. Odluka o donošenju Prijedloga Godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja, i korištenja zaštićenih područja 

Međimurske županije za 2019. 

 

Predsjednica Vugrinec napominje da je Godišnji program zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja 

Međimurske županije za 2019. godinu napravljen sukladno novim 

smjernicama HAOP-a te da se sastoji od 9 dijelova (navedenih u Odluci). 

Godišnji program sadrži većinu aktivnosti koje se provode iz godine u 

godinu, posebice monitorinzi. Stručna suradnica Mesarić ističe kako će se 

značajan dio aktivnosti u 2019. godini odnositi i na provođenje projekta 

„Med dvemi vodami“. Također, Mesarić ističe kako će se i velik dio 

aktivnosti odnositi na provođenje procesa izrade planaova upravljanja za 

područja ekološke mreže uz rijeku Muru (u koordinaciji s HAOP-om i 

drugim Javnim ustanovama koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-

Drava). 

 

Mesarić informira članove Upravnog vijeća da se Prijedlog godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Međimurske županije za 2019. godinu, ukoliko ga Upravno 

vijeće ustanove usvoji, šalje na mišljenje Hrvatskoj agenciji za okoliš i 

prirodu. Nakon kraćeg pregleda svih aktivnosti i detaljnog iščitavanja istih 

predsjednica Vugrinec daje Odluku na glasanje.  

 

Odluka je izglasana jednoglasno. 

 

Točka 4.  Odluka o donošenju Prijedloga projekcija proračuna Međimurske 

prirode za 2020. i 2021. godinu 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mesarić koja 

zajedno s ravnateljem ustanove i knjigovodstvom koordinira izradu 

predmetnih projekcija te ih dostavlja Međimurskoj županiji. Mesarić ističe 

da je predviđeno da će se proračun za redovne djelatnosti povećati za 

2020. i 2021. godinu sukladno realnim potrebama ustanove. 

Nadalje, Mesarić pojašnjava kako je također i financijski planirana 

provedba Projekta „Med dvemi vodami“. Daljnjih pitanja nema te 

predsjednica Vugrinec daje Odluku na glasanje. 

 

Odluka je izglasana jednoglasno.  

 

Točka 5. Potreba zapošljavanja stručnog suradnika za opće poslove zaštite 

prirode – prethodna rasprava 
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Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu koji informira 

članove o potrebi zapošljavanja još jedne osobe u stručnoj službi na 

procesu izrade planova upravljanja te praćenju stanja sastavnica prirode 

čiji se opseg povećava iz godine u godinu. Golub ističe da je predmetno 

zapošljavanje predviđeno u prijedlogu proračuna za 2019. godinu. 

Članovi Upravnog vijeća su se složili sa iznesenim potrebama ravnatelja 

te daljnih pitanja nije bilo. 

 

Točka 6. Ostala pitanja i informacije 

 

Daljnjih pitanja nema te se sjednica privodi kraju. 

 

 

 

Sjednica završava u 13:15 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 


