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

Upravno vijeće
Klasa:003-06/17-01/6
Urbroj:2109-15-04-17-03
Križovec, 23. listopada 2017.

ZAPISNIK
s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode
Temeljem Statuta Javne ustanove i ukazane potrebe, predsjednica Upravnog vijeća
Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode gđa. Dragica Vugrinec sazvala
je 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća. Na sjednici su nazočni svi članovi
Upravnog vijeća (predsjednica Dragica Vugrinec te članovi Kristijan Valkaj i Siniša
Novak). Sjednici je nazočan i ravnatelj ustanove Siniša Golub, stručna voditeljica
Mihaela Mesarić te Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke.
Sjednica je započela u 14:00 sati u sjedištu Međimurske prirode u Križovcu, Trg
međimurske prirode 1, Križovec.
Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Informacija o imenovanju novog saziva Upravnog vijeća ustanove
2. Informacija ravnatelja o radu ustanove tijekom 2017. godine
3. ODLUKA o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode – Javne
ustanove za zaštitu prirode za 2017. godinu
4. Projekcija proračuna za 2018., 2019. i 2020. godinu – rasprava
5. Potreba formiranja Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja – rasprava i
utvrđivanje članstva u Savjetu
6. Raspisivanje natječaja za radno mjesto čuvara stada na Ergeli međimurskog
konja u Žabniku (zamjena za postojećeg djelatnika koji odlazi u mirovinu 01.02.
2018.)
7. Ostala pitanja i informacije

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Informacija o imenovanju novog saziva Upravnog vijeća ustanove
Predsjednica Vugrinec je pročitala rješenje o imenovanju predsjednice i
članova Upravnog vijeća (s 2. Sjednice Skupštine Međimurske županije
od 28. 09. 2017.) te daje riječ ravnatelju Golubu. Članove Upravnog
vijeća ustanove čine
Dragica Vugrinec (Pleškovec 48) u funkciji
predsjednice Upravnog vijeća, Kristijan Valkaj (Železna gora 5) i novi član
Siniša Novak (A. Šenoe 57, Sveti Križ). Predsjednica Vugrinec daje kratki
osvrt na dosadašnji rad Upravnog vijeća ustanove te daje riječ novome
članu Upravnog vijeća Siniši Novaku da se kratko predstavi. Siniša Novak
iznosi osnovne informacije o sebi i svojim interesima.

Točka 2.

Informacija ravnatelja o radu tijekom 2017. godine.
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu. Ravnatelj Golub
govori o prvom izdanju knjige ''Međimurska priroda iz blata i zlata''
tiskanom povodom obilježavanja desetogodišnjeg rada ustanove.
Nadalje, izvješćuje o drugom izdanju istoimene knjige koju je ustanova
podijelila svim osnovnim školama na području Međimurske županije kao i
dječjim vrtićima te pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Ravnatelj Golub upoznaje novog člana Upravnog vijeća
Novaka sa Ergelom međimurskog konja u Žabniku te iznosi aktualnosti
vezane uz sam rad na Ergeli. Nadalje upoznaje člana Novaka o
značajnom projektu koji je prijavljen u prvoj polovici 2017. godine ''Med
dvemi vodami'' te informira ukoliko dođe do realizacije istoimenog
projekta o mogućem zapošljavanju dvoje novih djelatnika na projektu.
Golub iznosi podatke o financijskom poslovanju ustanove, da se redovito
podmiruju financijske obaveze te da će gotovo sve stručne aktivnosti biti
odrađene prema planu. Još je potrebno odraditi edukaciju za lovce,
manje projekte koje ustanove odrađuje s udrugama (ZEO Nobilis na
projektu „Kreni zeleno“, poučna staza udruge IPA u Gornjem Krušancu i
sl.), terenske obilaske staništa za zoniranje budućeg plana upravljanja...
Dodatnih pitanja članova UV-a nije bilo.

Točka 3.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode –
Javne ustanove za zaštitu prirode
Predsjednica Upravnog vijeća detaljno je obrazložila elemente izmjena i
dopuna proračuna svim članovima. Radi se o manjim promjenama u
kontnom planu na 4. i 5. razini te preraspodjeli sukladno potrebama
poslovanja. Navedeni prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna
Međimurske prirode u skladu je s donesenim proračunom Međimurske
županije od 28. rujna 2017. godine, a temeljem inputa Međimurske
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prirode poslanog od strane ravnatelja i stručne službe Međimurskoj
županiji u prvoj polovici rujna 2017. godine. Članovi su detaljno pregledali
prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Međimurske prirode te dodatnih
pitanja nije bilo. Predsjednica daje odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 4.

Projekcija proračuna za 2018., 2019. i 2020. godinu – rasprava
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnog voditeljici Mesarić koja iznosi
potrebe u stručnom radu za 2018. godinu. Napominje da je potrebno
financijski planirati i provedbu projekta „Med dvemi vodami“ u
proračunske godine 2018. i 2019. jer se informacija o rezultatima
natječaja očekuje do kraja 2017. godine. Članovi UV-a predlažu da se
proračun vezan uz izvor financiranja od strane osnivača za 2018., 2019. i
2020. povećava svake godine za 5%. Članovi UV daju zadatke ravnatelju
i stručnoj voditeljici da izrade potrebne projekcije i dostave ih
Međimurskoj županiji, a konačna odluka o projekcijama i planu rada će se
donijeti na sjednici do kraja godine.

Točka 5.

Potreba formiranja Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja –
rasprava i utvrđivanje uvjeta
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju. Ravnatelj informira Upravno
vijeće ustanove o potrebi osnivanja Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja (aktivnost je predviđena i u godišnjem programu rada
JU). Nadalje, ravnatelj Golub smatra da bi Stručni savjet bio privremeno
radno tijelo koje bi djelovalo pro bono. Stručna voditeljica Mesarić
sugerira da se Stručni savjet sastaje barem dva puta godišnje. Ravnatelj
Golub informira članove Upravnog vijeća o nadolazećem sastanku 10. 11.
2017. godine u Mađarskoj vezano uz moguće daljnje aktivnosti rasploda.
Članovi su definirali sljedeće uvjete za formiranje Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja:
- Savjet treba imati 5 članova; 2 iz redova ustanove + 3 vanjska
- rad u Savjetu je dobrovoljan; ne pokrivaju se niti dnevnice niti putni
troškovi,
- Savjet će se sastajati dva do tri puta godišnje, te svoje prijedloge
upućivati UV-u, a UV dalje osnivaču, tj. Međimurskoj županiji.
UV daje zadatak ravnatelju da utvrdi članove Savjeta, sukladno gore
navedenim uvjetima. Član Valkaj iznosi prijedlog da netko od članova UVa bude u Savjetu, a predsjednica Vugrinec predlaže da to bude član
Valkaj obzirom na znanje o međimurskom konju. Valkaj prihvaća
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Točka 6.

članstvo.
Raspisivanje natječaja za čuvara stada na Ergeli međimurskog konja
u Žabniku (zamjena za postojećeg djelatnika koji odlazi u mirovinu
01. 02. 2018.)
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu koji informira članove
Upravnog vijeća o planu odlasku Zdravka Jurovića u mirovinu. Nadalje,
ravnatelj informira o produljenju ugovora na određeno vrijeme (2
mjeseca) Zoranu Knipliću zbog same pomoći Zdravku Juroviću, ali i
mogućnosti zamjene nakon odlaska Jurovića u mirovinu. U tu svrhu
ravnatelj Golub predlaže raspisivanje natječaja za čuvara stada na Ergeli
međimurskog konja u Žabniku. Svi kandidati koji se jave na natječaj
odraditi će probni rad sa Jurovićem koji će ocijeniti njihov rad te pomoći u
donošenju konačne odluke o odgovarajućoj zamjeni nakon njegovog
odlaska u mirovinu. Upravno vijeće se u potpunosti slaže sa danim
prijedlogom te daje zadatak ravnatelju da raspiše natječaj te provede
postupak odabira kandidata do kraja 2017. godine.

Točka 7.

Ostala pitanja i informacije
Predsjednica Vugrinec iznosi stav da se u novom sazivu članovi UV-a
više ne odriču 50 % iznosa naknada već da one budu isplaćene u punom
iznosu. 780 kn za predsjednicu te 660 kn za članove. Ostali članovi se
slažu s navedenim prijedlogom predsjednice Vugrinec te će se od ove
sjednice isplaćivati navedeni iznosi za sudjelovanje na sjednicama UV-a
ustanove.
Dodatnih pitanja nije bilo.

Sjednica je završila u 15:40 sati.

Zapisničarka:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.

Ovjerava:
Dragica Vugrinec, ing.

pripravnica

predsjednica Upravnog vijeća

Prilog:
1. Odluka o 1. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode – Javne
ustanove za zaštitu prirode za 2017. godine.
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