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

Upravno vijeće
Klasa:003-06/17-01/7
Urbroj:2109-15-04-17-07
Križovec, 21. prosinca 2017.

ZAPISNIK
s 2. 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 2. 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. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice
3. ODLUKA o 2. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode – Javne
ustanove za zaštitu prirode za 2017. godinu
4. ODLUKA o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2018. godinu
5. ODLUKA o donošenju Projekcija proračuna Međimurske prirode za 2019. i 2020.
godinu
6. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja u Žabniku
7. Informacija o statusu Ugovora o radu za djelatnika Zorana Šardija, mag. geogr.
8. Ostala pitanja i informacije

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
Upravno vijeće je pregledalo zapisnik s 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 Siniši Golubu koji iznosi
informacije o radu ustanove između dvije sjednice. Iznosi informacije o
financijskom poslovanju ustanove te aktualnostima vezanim uz završetak
kalendarske godine i realizaciji programa rada za 2017. godinu. Nadalje,
ravnatelj Golub informira o provedenom Projektu naklade knjige autora
Ljudevita Marđetka ''Međimurska šuma Murščak'' koji je Javna ustanova
provela uz minimalni trošak, a koja je izašla kao drugo, dopunjeno i
prošireno izdanje knjižice ''Od prašume do Regionalnog parka MuraDrava''. Autor knjige Marđetko pridonio je pronalasku sponzora knjige (pet
jedinca lokalne samouprave) koji su pokrili troškove tiska dok je Javna
ustanova bila nakladnik i operativno provela sam projekt. Daljnjih pitanja
nije bilo.

Točka 3.

Odluka o 2. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode –
Javne ustanove za zaštitu prirode za 2017. godinu
Predsjednica Vugrinec pojašnjava da su napravljene manje korekcije
proračuna ustanove te je isti pred vama. Također, naglašava da ustanova
racionalno posluje, sukladno mogućnostima. Članovi UV-a su pregledali
prijedlog 2. Izmjena i dopuna proračuna Međimurske prirode – Javne
ustanove za zaštitu prirode za 2017. godinu te nisu imali nikakvih
primjedbi. Predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.

Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 4.

Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske
županije za 2018. godinu.
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnoj voditeljici Mihaeli Mesarić u
čijoj je nadležnosti izrada Godišnjih programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za područja
Međimruske županije za određenu godinu. Nadalje, Mesarić napominje
da je Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i
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korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2018. već četvrtu
godinu napravljen sukladno smjernicama HAOP-a i da se sastoji od 8
dijelova (navedenih u Odluci). Godišnji program sadrži većinu aktivnosti
koje se provode iz godine u godinu, posebice monitorinzi. Također,
previđena su određena istraživanja koja će se provoditi u skladu s
dostupnim financijskim sredstvima. Značajni dio aktivnosti u 2018. godini
odnosit će se na provođenje procesa izrade plana upravljanja za područja
ekološke mreže uz rijeke Muru i Dravu (u koordinaciji s HAOP-om i
drugim JU koje upravljanju regionalnim parkom Mura-Drava) te
potencijalno provođenje projekta „Med dvemi vodami“ čiji rezultati
natječaja se očekuju ovih dana.
Također, ustanova je prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske
županije za 2018. godinu, sukladno zakonu, poslala na mišljenje
Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu koja ga smatra primjerenim. Nakon
kraćeg pregleda svih aktivnosti i detaljnog iščitavanja mišljenja Hrvatske
agencije za okoliš i prirodu od strane svih članova Upravnog vijeća,
predsjednica Vugrinec daje odluku na glasanje.
Odluka je donesena jednoglasno.
Točka 5.

Odluka o donošenju Projekcija proračuna Međimurske prirode za
2019. i 2020. godinu.
Predsjednica Vugrinec daje riječ stručnog voditeljici Mesarić koja je s
ravnateljem i knjigovodstvom koordinirala izradu predmetnih projekcija te
ih dostavila Međimurskoj županiji. Proračun vezan uz izvor financiranja od
strane osnivača povećavat će se za 2019. i 2020. svake godine za cca 5
%. Također, Mesarić napominje da je financijski planirana i provedba
projekta ''Med dvemi vodami'' u proračunske godine 2019. i 2020. Zbog
toga je tako značajno povećanje proračuna u 2019. godini. Član Valkaj
postavlja pitanje koliki se godišnji prihod ustanove očekuje ukoliko dođe
do realizacije projekta ''Med dvemi vodami''? Ravnatelj Golub mu
odgovara da su napravljene financijske projekcije u projektu koje
predviđaju oko 250.000 kn godišnje. Daljnjih pitanja nije bilo.
Predsjednica Vugrinec daje Odluku na glasanje.
Odluka je donesena jednoglasno.

Točka 6.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja u Žabniku
Temeljem točke o kojoj se raspravljalo i na prošloj sjednici UV gdje su
3

definirani uvjeti rada Stručnog savjeta predsjednica Vugrinec predlaže
donošenje odluke o formiranju Stručnog savjeta i imenovanju članova
Ergele međimurskog konja (u nastavku:Savjet) u cilju što kvalitetnijeg
djelovanja Ergele međimurskog konja. Njezin prijedlog je da Savjet bude
prvenstveno savjetodavno tijelo i da svoje prijedloge upućuje Upravnom
vijeću. Savjet bi brojao 5 članova (detaljno imenovanih u Odluci) koji bi se
sastajali do tri puta godišnje. Rad u Savjetu bio bi dobrovoljan i bez
financijske naknade, a za dolazak na sastanke Javna ustanova ne bi
pokrivala putne troškove. Ravnatelj je ranije kontaktirao predložene
članove koji su pristali sudjelovati u radu Savjeta pod gore navedenim
uvjetima. Ostali članovi Upravnog vijeća slažu se s prijedlogom Odluke te
predsjednica Vugrinec daje Odluku na glasanje.
Odluka je izglasana jednoglasno.
Točka 7

Informacija o statusu Ugovora o radu za djelatnika Zorana Šardija,
mag. geogr.
Predsjednica Vugrinec informira članove da 31. 12. 2017. ističe Ugovor
o radu na određeno djelatniku Zoranu Šardiju, mag. geogr. (čuvar prirode
i voditelj pripreme projekata u Javnoj ustanovi) te predlaže da mu se
ugovor o radu u sadašnjem obliku produži do 15. 02. 2018. godine (to je
onda 3 godine zaposlenja na određeno vrijeme). Nakon toga predlažem
da mu se ponudi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radnom
mjestu stručni suradnik za projekte ukoliko ustanova dobije projekt „Med
dvemi vodami“. Valkaj naglašava da se slaže s prijedlogom s obzirom na
opseg posla s nadolazećim projektom za koji Javna ustanova ima
neslužbenu informaciju da je odobren, a čeka se još službena potvrda.
Šardi je uvelike sudjelovao u pripremi projekta te će njegova uloga u
provođenju biti od velikog značaja. A i 50 % njegove plaće će biti
financirano iz projekta „Med dvemi vodami“. Član Novak se također
složio s prijedlogom da ustanovi treba stručni suradnik za projekte. Dakle,
zaključeno je da se djelatniku Šardiju ugovor o radu u sadašnjem obliku
anexom ugovora o radu produži do 15. 02. 2018. godine, a nakon toga
ako će se provoditi projekt „Med dvemi vodami“ da radi na radnom mjestu
stručni suradnik za projekte. Daljnjih pitanja nije bilo.

Točka 8.

Ostala pitanja i informacije
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu. Ravnatelj Golub
informira članove Upravnog vijeća o isteku Ugovora o radu na određeno
djelatnika Zorana Kniplića i neproduljivanju istog zbog nepodobnog i
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neodgovornog ponašanja djelatnika. Nadalje, ravnatelj Golub detaljno
informira o kandidatima na probnom radu za čuvara stada na Ergeli
međimurskog konja te mogućem zaposlenju jednog od njih zbog odlaska
u mirovinu postojećeg djelatnika Zdravka Jurovića (01. 02. 2018.).

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 2. izmjenama i dopunama proračuna Međimurske prirode – Javne
ustanove za zaštitu prirode za 2017. godine.
2. ODLUKA o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2018. godinu
3. ODLUKA o donošenju Projekcija proračuna Međimurske prirode za 2019. i 2020.
godinu
4. ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Stručnog savjeta Ergele
međimurskog konja u Žabniku
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