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

Upravno vijeće 

 
Klasa: 003-06/18-01/10 
Urbroj: 2109-15-04-18-02 

Čakovec, 11. prosinca 2018. 

 
Z A P I S N I K 

 
 12. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode 

 

Temeljem Poziva na 12. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 6. prosinca 2018. godine, 

predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 12. sjednicu Upravnog 

vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Na sjednici su nazočni 

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

Siniša Novak), ravnatelj ustanove Siniša Golub, stručni suradnik za projekte Zoran 

Šardi, stručna suradnica za edukaciju, interpretaciju i promidžbu Ivana Rojko i Suzana 

Jambrošić u funkciji zapisničarke. 

 

Sjednica je započela u 12:00 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 11. sjednice Upravnog vijeća 

2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice 

3. Opsežna prezentacija Projekta „Med dvemi vodami“ – hodogram aktivnosti, plan 

nabave, financijske implikacije, pretfinanciranje, odnos s partnerima, potprojekti, 

percipirane prepreke u realizaciji, odnos sa SAFU, itd.; predstavlja Zoran Šardi, 

voditelj projekta u ustanovi 

4. Obilazak Centra za posjetitelje Križovec prije rekonstrukcije 

5. Ostala pitanja i informacije  

 

 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Točka 1. Verifikacija zapisnika 12. 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 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu. Ravnatelj Golub  

informira članove UV-a o održanoj 2. sjednici Stručnog savjeta Ergele 

međimurskog konja 30. studenog 2018. godine u 10:00 sati u uredu 

dožupana Josipa Grivca na kojoj se raspravljalo o budućnosti Ergele 

međimurskog konja u Žabniku. 

 

 

Točka 3. Opsežna prezentacija Projekta „Med dvemi vodami“ – hodogram 

aktivnosti, plan nabave, financijske implikacije, predfinanciranje, 

odnos s partnerima, potprojekti, percipirane prepreke u realizaciji, 

odnos sa SAFU, itd.; predstavlja Zoran Šardi, voditelj projekta u 

ustanovi 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnom suradniku za projekte Zoranu 

Šardiju koji detaljno prezentira Projekt „Med dvemi vodami“ članovima 

UV-a – vidi Prilog br. 1. Daljnjih pitanja nema te se prelazi na sljedeću 

točku dnevnog reda. 

 

Točka 4.  Pregled svih komponenti projekta koje doprinose održivosti CZP u 

budućnosti; predstavlja Ivana Rojko, stručni suradnik za edukaciju, 

interpretaciju i promidžbu (zaposlena na proračunu projekta) 

 

Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj suradnici za edukaciju, 

interpretaciju i promidžbu koja detaljno prezentira pregled svih 

komponenti projekta koje će doprinijeti održivosti Centra za posjetitelje u 

Križovcu – vidi Prilog br. 2. Daljnjih pitanja nema te se prelazi na sljedeću 

točku dnevnog reda. 

 

Točka 5. Obilazak Centra za posjetitelje Križovec prije rekonstrukcije 

 

Članovi UV-a su na čelu sa predsjednicom Vugrinec, a uz vodstvo 

ravnatelja ustanove i triju djelatnika (Šardi, Rojko, Jambrošić) zaposlenih 

na projektu obišli donju etažu Centra za posjetitelje Križovec prije same 

rekonstrukcije koja će započeti sredinom 2019. godine. 
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Točka 6. Ostala pitanja i informacije 

 

Daljnjih pitanja nema te se sjednica privodi kraju. 

 

 

 

Sjednica završava u 14:30 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ. 
administrativna referentica 

 

Ovjerava: 

Dragica Vugrinec, ing. 
predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

 


