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

Upravno vijeće
Klasa: 003-06/18-01/2
Urbroj: 2109-15-04-18-05
Čakovec, 27. veljače 2018.

ZAPISNIK
4. sjednice Upravnog vijeća Međimurske prirode
Temeljem Poziva na 4. sjednicu Upravnog vijeća upućenog 20. veljače 2018. godine,
predsjednica Upravnog vijeća gđa. Dragica Vugrinec sazvala je 4. 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 te Suzana Jambrošić u funkciji zapisničarke.
Sjednica je započela u 12:00 sati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec,
Ulica kralja Tomislava 29, Čakovec.
Predsjednica Dragica Vugrinec predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Informacija ravnatelja o radu ustanove između dvije sjednice
3. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske
županije za 2017. godinu
4. ODLUKA o isplati Jubilarne nagrade za 10 godina rada u ustanovi, za djelatnicu
Mihaelu Mesarić
5. ODLUKA o iznosu visine naknade članovima Upravnog vijeća Međimurske
prirode
6. Izvješće s prve sjednice Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja
7. Ostala pitanja i informacije
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 3. 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
Ravnatelj Golub je informirao članove Upravnog vijeća o tekućoj
likvidnosti ustanove, pristiglim ulaznim računima te redovnim aktivnostima
ustanove. Također, informira članove Upravnog vijeća o održanom
Proširenom kolegiju pročelnika, direktora trgovačkih društava i ravnatelja
županijskih ustanova. Nadalje, ravnatelj informira kako se po nalogu
župana Posavec sastao s lendavskim županom Antonom Balažekom u
Lendavi vezano za novu ekološki potencijalnu opasnost – zbrinjavanje
otpadnih ulja čime bi se bavio poduzetnik, a koja dodatno oglašava zvono
na uzbunu građana koji žive uz Muru sa slovenske i hrvatske strane jer bi
ispust iz tog pročistača otpadnih ulja vodio u rijeku Muru. Župan Balažek
je rekao kako nema nikakvih službenih, a ni neslužbenih saznanja te da
takvo što oni ne bi dozvolili i da će, obzirom da oni nisu stranka u
postupku kod izdavanja dozvola s utjecajem na okoliš, tražiti očitovanje o
aktivnim postupcima od svoje Agencije za okoliš. Nadalje, savjetovao je
da to isto učini i Međimurska županija putem hrvatske ambasade u
Ljubljani. Ravnatelj Golub nadalje, informira o sastanku s županom i
pomoćnikom ministra graditeljstva Vukićem na temu bespravno
sagrađenih kućica uz rijeke. Ustanova je pohvaljena izradom kataloga
bespravne gradnje po kojem je dio kućica uz Muru srušen dok je dio
legaliziran. Rješenje za bespravnu gradnju kućica uz Dravu je imenovanje
Radne skupine u kojoj će djelovati Siniša Golub, Stjepan Lacković i
Mirjana Pintar. Nadalje, ravnatelj je pohvalio djelatnicu Jambrošić koja je
na stručnom osposobljavanju za rad kako vrlo dobro napreduje.

Točka 3.

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja Međimurske županije za 2017. godinu
Predsjednica Vugrinec ističe da je sukladno traženoj metodologiji
Međimurske županije i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, izrađeno
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske
županije za 2017. te daje kratki osvrt na dio Izvješća o radu koji se odnosi
na Upravno vijeće. Također, napominje da je financijski dio izvješća
napravljen sukladno prethodno usvojenom Financijskom izvještaju
proračuna i proračunskog korisnika za ustanovu Međimurska priroda za
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razdoblje 1. 1. – 31.12.2017. godine. Nadalje, predsjednica Vugrinec
daje riječ ravnatelju koji iznosi dio Izvješća koji se odnosi na njegov rad.
Ravnatelj Golub stavlja naglasak na obilježavanje desetogodišnjeg rada
ustanove te na mukotrpan, ali uspješan rad koji ga je pratio tijekom deset
godina rukovođenja ustanovom. Članovi Upravnog vijeća su upoznati sa
svim odrađenim aktivnostima tijekom 2017. godine te su pohvalili rad
ustanove. Dodatnih pitanja i primjedbi na predloženo Izvješće o radu nije
bilo te je Odluka dana na glasanje.
Odluka je donešena jednoglasno.
Točka 4.

ODLUKA o isplati Jubilarne nagrade za 10 godina rada u ustanovi,
za djelatnicu Mihaelu Mesarić
Predsjednica Vugrinec predlaže isplatu jubilarne nagrade stručnoj
voditeljici Mesarić za 10 godina rada u ustanovi. Ostali članovi se slažu s
predloženom Odlukom. Daljnjih pitanja nije bilo. Predsjednica Vugrinec
daje odluku na glasanje.

Odluka je donesena jednoglasno.
Točka 5.

ODLUKA o iznosu visine naknade članovima Upravnog vijeća
Međimurske prirode
Predsjednica Vugrinec iznosi informaciju da je održala preliminarni
sastanak sa županom Međimurske županije vezano uz visinu naknade
članovima Upravnog vijeća. Sukladno usmenome predodobrenju župana
predsjednica Vugrinec predlaže donošenje ODLUKE o visini naknade
članovima Upravnog vijeća Međimurske prirode. Navedeni iznosi
naknade predsjednice Vugrinec i članova Valkaj i Novak navedeni su u 1.
članku Odluke (predsjednica =900,00 kuna neto, a članovi svaki
pojedinačno =720,00 kuna neto po sjednici). Dodatnih pitanja nije bilo te
je Odluka dana na glasanje.
Odluka je donešena jednoglasno.
Odluku će predsjednica Vugrinec dostaviti i na suglasnost županu
Međimurske županije te će ista stupiti na snagu danom dobivanja te
suglasnosti.
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Točka 6.

Izvješće s prve sjednice Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja
Predsjednica Vugrinec daje riječ ravnatelju Golubu koji nadalje,
informira članove Upravnog vijeća o glavnim točkama 1. sjednice
Stručnog savjeta Ergele međimurskog konja (u daljnjem tekstu: Savjet).
Za predsjednicu Savjeta imenovana je izv. prof. dr. sc. Nikica Prvanović
Babić. Raspravljalo se o mogućim koracima ka povećavanju brojnosti
međimurskog konja u raspoloživom financijskom okviru, mogućnosti
rasplođivanja s mađarskim pastusima te mogućnosti financiranja Ergele iz
državnog proračuna. Član Valkaj koji je ujedno i član Savjeta iznosi
stajalište istog vezano za očuvanje međimurskog konja, a to je da se bez
pomlatka ne može ništa konkretno napraviti. Članovi Savjeta zaključili su
da je u cilju zaštite pasmine potrebno krenuti što prije s programom
očuvanja međimurskog konja. Nadalje, ravnatelj informira kako je odmah
po sjednici Savjeta pokrenuo daljnje korake te dogovorio sastanak s
bivšim članom Upravnog vijeća Marinkom Lisjakom, iskusnim
konjogojcem koji je prethodno, izrazio želju za uzgojem međimurskog
konja. Sastanak je prošao uspješno. Gosp. Marinko je spreman na daljnju
suradnju vezanu za očuvanje međimurskog konja te se sukladno tome
Upravno vijeće slaže s prijedlogom da se jedna ili dvije kobile iznajme
Marinku Lisjaku.
Nakon svega iznesenog, Upravno vijeće je donijelo zaključak da se ove
godine pripuste tri do četiri kobile. Dvije koje će biti nadalje na Ergeli u
Žabniku te jedna ili dvije koje bi se iznajmile Marinku Lisjaku. Također,
Upravno vijeće zaključuje da se kobile pripuste sukladno uputama
Hrvatske poljoprivredene agencije (HPA), najvjerojatnije s prikladnim
pastuhom iz Mađarske na način da se kobile odvezu u Mađarsku i budu
tamo dok se ne obavi pripust. Sve radnje po tom pitanju potrebno je
uskladiti se s HPA-om.

Točka 7.

Ostala pitanja i informacije
Službenica za informiranje stručna voditeljica Mihaela Mesarić izvješćuje
članove Upravnog vijeća da prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama, ustanova mora imati na svojoj službenoj stranici na
internetu objavljene određene informacije vezane uz rad Upravnog vijeća
te predlaže da to budu zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice Upravnog
vijeća obzirom da sadrže sve javnosti potrebne informacije. Članovi se
slažu s navedenim prijedlogom. Daljnjih pitanja nije bilo.
Sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za stručnog voditelja/ica i
glavnog čuvara/icu prirode, a temeljem Odluke o imenovanju
predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu natječaja za stručnog
voditelja/icu te glavnog čuvara/icu prirode ravnatelj informira članove
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Upravnog vijeća da su imenovani Povjerenstvom za provedbu
natječaja za stručnog voditelja/icu i glavnog čuvara/icu prirode (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će temeljem poziva
ravnatelja održati sastanak sredinom ožujka.

Sjednica je završila u 13:40 sati.

Zapisničarka:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.

Ovjerava:
Dragica Vugrinec, ing.

pripravnica

predsjednica Upravnog vijeća

Prilog:
1. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske
županije za 2017. godinu
2. ODLUKA o isplati Jubilarne nagrade za 10 godina rada u ustanovi, za djelatnicu
Mihaelu Mesarić
3. ODLUKA o visini naknade članovima Upravnog vijeća Međimurske prirode
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