
                                    
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 
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Predmet: 3. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  

                 prirodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

                 - poziv na sjednicu 

 

Poštovani, 

pozivam vas na 3. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

pririrodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije koja će se održati 03. 

srpnja 2014. godine (četvrtak) u prostorijama Ustanove, Krambergerova 1, Krapina s 

početkom 13,00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1.   Usvajanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća 

2.   Obavijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice 

3.   Donošenje Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Javnoj ustanovi 

      za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

      županije 

4.   Donošenje općih akata ustanove, informacija o fazi donošenja pojedinih akata 

5.   Razno 

 

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a eventualnu spriječenost javite u Ustanovu na broj 

telefona 049/315 060, broj mobitela 091/329 33 56 ili na mail adresu dijana@zagorje-

priroda.hr. 

    

            Predsjednik Upravnog vijeća 

   Prof.dr.sc. Ivan Martinić v.r. 

Dostaviti:  

- prof. dr. sc. Ivan Martinić 

- prof. dr. sc. Željko Španjol 

- Stjepan Meštrović 

- Marija Puh 

- Petra Šemnički, ovdje 

- Dijana Hršak, ovdje 

- pismohrana, ovdje 
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JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

      PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 
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Krapina, 27. lipnja 2014. 

Z A P I S N I K 

 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije održane dana 7. ožujka 2014. 

godine (petak) u prostorijama Ustanove, Krambergerova 1, Krapina s početkom  17,00  sati. 

 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Ivan Martinić - predsjednik 

2. Željko Španjol - član 

3. Stjepan Meštrović– član 

4. Petra Šemnički- član 

 

Uz članove UV sjednici je prisutna i ravnateljica Ustanove  Dijana Klasić. 

 

Predsjednik UV Ivan Martinić konstatira da su članovima UV pravovremeno poslani svi 

materijali za 2. sjednicu u elektronskom obliku te da su im isti u tiskanom obliku raspoloživi 

na sjednici. 

 

Predsjednik UV  je utvrdio da sjednici prisustvuje četiri od pet članova UV te da postoji 

kvorum slijedom čega  UV može donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjednik UV za 2. sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1.   Usvajanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća 

2.   Obavijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice 

3.   Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i  

      korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim  

      prirodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu i    

      donošenje zaključka o istom. 

4.   Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim   

      vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu i donošenje  

      zaključka o istom. 

5.   Donošenje odluke o potrebi zapošljavanja 1 zaposlenika na poslovima stručnog   

      suradnika na određeno vrijeme (1 godinu) 

6.   Informacija o projektima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  

      vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu 



7.   Razno    

 

Predloženi dnevni red članovi Upravnog vijeća  bez rasprave jednoglasno prihvaćaju.  

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika s  1. sjednice Upravnog vijeća  

 

Predsjednik UV daje na raspravu prijedlog zapisnika sa 1. sjednice. 

 

Članovi UV  nisu imali  primjedbi na zapisnik, te je on prihvaćen sa 3 glasa za i 1 

suzdržan. 

 

 

Točka 2. Obavijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice 

 

Nakon otvaranja ove točke predsjednik UV Ivan Martinić daje riječ ravnateljici Ustanove da 

izvijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice UV.  

 

Nakon komentiranja tablice pegleda aktivnosti koje je Ustanova provela između dviju 

sjednica, predsjednik UV je napomenuo kako sve provedene aktivnosti proizlaze iz usvojenog 

Godišnjeg programa rada ustanove za 2014. 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćena informacija o aktivnostima Ustanove 

između dvije sjednice UV. 

 

 

Točka 3.   Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

                 promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za  

                 upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske  

                 županije za 2013. godinu i donošenje zaključka o istom 

       

Ravnateljica Ustanove je članove UV ukratko upoznala s izvršenjem programa rada i 

rezultatima  Ustanove za 2013. godinu, pri čemu je naglasila da je program u potpunosti 

proveden kao što je planirano. Predsjednik UV Ivan Martinić  pohvalio je rad ustanove koja sa 

malim brojem ljudi i skromim sredstvim uspjeva, uz odlično povezivanje s lokalnim 

zajednicama, istražvačkim institucijama te svim drugim suradničkim i partnerskim 

organizacijama, u potpunosti izvršiti program rada. Zakođer je naglasio da se u izvješću koje 

se daje na suglasnost županu, uključi napomena u kojoj će se naglasiti upravo potpunost 

izvršenja osnovnog programa rada kao i dodatnih aktivnosti. Član UV Stjepan Meštrović 

postavio je pitanje o prekograničnoj suradnji ustanove, pri čemu je ravnateljica spomenula 

suradnju sa Slovenijom. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi UV donesen je Zaključak: 

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za 

upravljanje zaštićenim pririrodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije za 2013. godinu te se donosi Zaključak o njegovom upućivanju na prihvaćanje 

županijskoj skupštini. 



Točka 4. Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  

               prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu i  

               donošenje zaključka o istom. 

 

Nakon otvaranja točke predsjednik Upravnog vijeća Ivan Martinić daje riječ ravnateljici 

Ustanove da ukratko predstavi financijsko izvješće Ustanove za 2013. godinu. Ravnateljica je 

ukratko upoznala članove UV sa realizacijom financijskog plana te obrazložila pojedine stavke 

u proračunu. Pritom je napomenula kako su proračunska sredstva korištena u skladu s 

planom i prema doznačivanju iz županijskog proračuna; jednako tako korištena su  i sredstva 

dobivena iz drugih izvora. Predsjednik je istaknuo kako se  15% manje utrošenih sredstava u 

odnosu na planirano objašnjivo opravdanim razlozima (ovisnost o realizaciji EU projekata) te 

da treba nastojati da realizacija bude bolja.  

 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi UV donesen je Zaključak: 

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim pririrodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 

2013. godinu te se donosi Zaključak o upućivanje istog na prihvaćanje županijskoj 

skupštini.  

 

 

Točka 5. Donošenje odluke o potrebi zapošljavanja 1 zaposlenika na poslovima stručnog   

                suradnika na određeno vrijeme (1 godinu) 

 

Predsjednik UV naglasio je da postoji potreba zapošljavanja pripravnika u ustanovi obzirom 

na obim posla te prestanak ugovora o radu stručne suradnice Mrte Curman. Član UV Željko 

Španjol istaknuo je problem zapošljavanja na rok od godinu dana kao nepovoljno za 

kontinuitet rada i razvoj ustanove. Također istaknuo je važnost zadržavanja broja zaposlenih 

te postavio pitanje o fazi postupka primanja djelatnika na stručno osposobljavanje. 

Ravnateljica je izvjestila o postupku primanja djelatnika na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa za dva kandidata koji će po odobrenju Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje započeti rad u Ustanovi.  

 

Nakon rasprave jednoglasno je donešen Zaključak:  

Donosi se zaključak o potrebi zapošljavanja stručnog suradnika pripravnika na godinu 

dana u Javoj ustanovi.  

 

 

Točka 6. Informacija o projektima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  

      vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu 

 

Nakon otvaranja točke predsjednik UV Ivan Martinić daje riječ  ravnateljici Ustanove da 

ukratko obrazloži u kojoj su fazi planirani projekti Ustanove. Ravnateljica je iznijela pregled 

svij zaprimljenih ponuda projekata za 2014. godinu te posebno obrazložila razloge 

ugovaranja izabranih projekata.  

 

Nakon rasprave o predloženim istraživačim projektima donesen je Zaključak: 



Zadužuje se ravnateljica Ustanove  ugovoriti predložene projekte u visini polovice 

predviđenih sredstava  za projekte iz Financijskog plana za 2014. godinu te o tome 

izvjestiti UV na sljedećoj sjednici. 

  

Točka 7. Razno 

 

Pod točkom razno nije bilo rasprave te je predsjednik UV-a zaključio 2. sjednicu. 

Sjednica završila u 18,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

  

Prof.dr.sc. Ivan Martinić 

 

Zapisnik vodila: 

 

Dijana Klasić,  ravnateljica 

 

 

AKTIVNOSTI  USTANOVE ( ožujak-lipanj 2014.) 

RED.BR. AKTIVNOST 

 

1. 
Akcija prebrojavanja kockavice  

 

2. 
Održana konferencija za novinare na temu obilježavanja 21. ožujka - 

Svjetskog dana šuma i 22. ožujka - Svjetskog dana voda 

-predstavljeno: - III. izdanje vodiča za šumovlasnike "Bioraznolikost uz 

privatnim šumama – što je i kako je očuvati?“  

-rezultati Ekološkog barometra 

 

3. 
Proljetni radovi u Radobojskom trnacu 

 

4. 
Sanacija/rušenje suhog stabla smreke na području SPA Bežanec 

 

 

5. 
Revitalizacija suhih brdskih livada na Šušelj brijegu 

 

6.  
Otvorenje zelenog otoka – predstavljanje projekta ZEROWASTE PRO 

http://www.zagorje-priroda.hr/vodic-za-sumovlasnike
http://www.zagorje-priroda.hr/vodic-za-sumovlasnike


 

7. 
Terenska nastava studenata Šumarskog fakulteta u značajnom krajobrazu 

„Zelenjak- Risvička i Cesarska gora“ 

 

8. 

Započela istraživanja:  

- noćnih leptira na Strahinjščici i Ivanščici 

- ptica  na Strahinjščici i Ivanščici, postavljen 15 kućica za ptice dupljašice 

- šišmiša na području KZŽ 

- saproksilnih kornjaša 

 

9. 

 

Provedena akcija prebrojavanja bazgovog kaćuna na livadi Vučikovec na 

Ivanščici sa učenicima OŠ Novi Golubovec 

 

10. 
Predstavljeni rezultati projekta „Istraživanja biljnih zajednica brdskih 

travnjaka na južnim padinama Ivanščice“ 

11.  

Održana radionica „Čist okoliš, zdrava budućnost“ u sklopu projekta 

„Zdrav za 5“ 

 

12. 

 

Provedeno obilježavanje 22. svibnja Međunarodni dan biološke 

raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj održavanjem 

manifestacije „Dani orhideja“ 

- izrađen plakat „Orhideje Hrvatskog Zagorja“ 

13.  

Sudjelovanje na akciji Povodom obilježavanja 31.svibnja Svjetskog dana 

nepušenja i najave 26. lipnja Međunarodnog dana protiv zlouporabe 

droga i nezakonitog prometa drogama u Pregradi 

14.  

Provedena radionica „Vretenca moga kraja“ u sklopu projekta „Fauna 

vretenaca i invazivna flora Krapinsko-zagorske županije“ sa učenicima OŠ 

Zlatar Bistrica 

15.  

Provedeni radovi na području ZK Zelenjak- Risvička i Cesarska gora: 

- košnja nasipa pruge, zelenih površina oko klupa i parkirališta kod 

spomenika Lijepa naša, šetnice uz Sutlu, Geološke staze, oko crkve 

Majke Božje Snježne na Risvičkoj gori 

- radovi na sanaciji klizišta na području ZK Zelenjak- Risvička i 

Cesarska gora 

- posađene sadnice johe kod novouređenog ugibališta uz Sutlu 

16.  

Sudjelovanje na konferenciji za novinare na temu „Turistički potencijal 



Hrašćinskog meteorita“ 

17.  

Započet monitoring : 

- bijele rode KZŽ 

- leptira kiseličin vatreni plavac - Dolina sutle kod Razvora, Šemnica 

18.  

Sudjelovanje na proljetnim susretima u Klanjcu 

19.  

Kontinuirano objavljivanje tekstova u Zagorskom listu i Glasu Zagorja 

20.  

Sudjelovanje na radionicama Regionalnog partnerskog vijeća za izradu 

Strategije razvoja KZŽ 

21.  

Sklopljen ugovor o korištenju financijskih sredstava u 2014. godini sa 

Upravnim odjelom za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 

infrastrukturu i EU fondove za provođenje projekta Revitalizacija i obnova 

važnih ekoloških staništa na području Krapinsko-zagorske županije 

(20.000,00 kuna) 

 
 

Popis ugovorenih projekata  istraživanja na području Krapinsko-zagorske županije za 

2014. godinu 

R. 

broj 

Naziv 

projekta 

Nositelj 

projekta  

Troškovi 

projekta 

(sa PDV-

om) 

Isplaćeno Preostalo 

za platiti 

Napomena 

1. Istraživanje 

faune noćnih 

leptira Natura 

2000 područja 

Strahinjščice i 

Ivanščice 

HDBI, 

Toni 

Koren, 

Stanislav 

Gomboc 

24 068 kn 12 034 kn 12 034 kn  

2. Istraživanje 

flore i 

vegetacije 

helokrenih 

izvora i 

cretova na 

području 

Ivanščice i 

Ravne gore 

Ljiljana 

Borovečki 

Voska, 

Dubravko 

Šincek 

3 420 kn  1 710 kn 1 710 kn Suradnja sa 

JU VŽ, 

Ukupni 

trošak 13 

420kn= (10 

000 kn 

JUVŽ+ 3 

420 kn JU 

KZŽ) 

3.  Inventarizacija 

šišmiša na 

Mirna 

Mazija 

41 630 kn 20 815 kn 20 815 kn  



području 

Strahinjščice i 

Ivanščice 

4.  Unošenje 

zavičajnih vrsta 

drveća i 

voćkarica  

u šumski 

ekosustav 

privatnih šuma 

na području  

Krapinsko-

zagorske 

županije 

 

HŠI – 

Centar za 

urbane i 

privatne 

šume 

Varaždin 

20 000 kn 10 000 kn 10 000 kn Nastavak 

projekta iz 

2013. 

5. Istraživanje 

saproksilnih 

kornjaša na 

području 

Strahinjščice i 

Ivanščice s 

posebnim 

naglaskom na 

Natura 2000 

vrste kornjaša 

BIOM – 

Krešimir 

Mikulić 

29 706 kn 14 853 kn 14 853 kn  

6.  Istraživanje 

ptica na 

području 

Strahinjščice i 

Ivanščice 

Prof.dr.sc. 

Zdravko 

Dolenec 

40 000 kn 20 000 kn 20 000 kn Projekt je 

produžen 

do sredine 

2015. 

7. Biospeleološka 

istraživanja 

Židovskih jama 

– Natura 2000 

području u 

općini Gornja 

Stubica  

HBSD 6 000 kn 3 000 kn 3000 kn JU 

sufinancira 

sa 6000 kn, 

a općina 

Gornja 

Stubica sa 

11 825 kn 

(ukupno 17 

825 kn) 

  UKUPNO 164.824,00 

kn 

82. 

412,00 

kn 

82 

.412,00 

kn 

 

 



DONOŠENJE OPĆIH AKATA USTANOVE 

 

 Opći akt  Faza realizacije Plan donošenja 

akta 

Napomena 

1. Odluka o Izmjenama 

odluke o osnivanju 

Javne ustanove 

Objava u 

službenom glasniku 

 

15. srpnja 2014. Potrebna ocjena 

sukladnosti 

MZOIP 

2. Odluka o Izmjena 

Statuta Javne 

ustanove 

priprema 15.kolovoza 

2014. 

 

3. Odluka o izmjenama 

Pravilnika o radu, 

plačama i naknadama 

Javne ustanove  

priprema 15.kolovoza 

2014. 

 

4. Odluka o izmjenama 

Pravilnika o 

unutarnjem 

ustrojstvu i načinu 

rad Javne ustanove  

priprema 15.kolovoza 

2014. 

 

 

 

 

 

 


