
 

 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) i članka 7. Odluke o osnivanju 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske 
županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/05), Skupština Međimurske 
županije je na ___. sjednici, održanoj __________2013. godine, donijela 
 
 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Međimurske županije 
 
 

I. 
 1. KRISTIJAN VALKAJ iz Železne Gore 5, razrješuje se dužnosti predsjednika 
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Međimurske županije, s danom 18. srpnja 2013. godine. 
 2. Dužnosti članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, s danom 18. srpnja 2013. godine, 
razrješuju se: 
 2.1. DRAGICA VUGRINEC iz Pleškovca 48. 
 2.2. ĐURĐICA SLAMEK iz Svete Marije, Andrije Habuša 46. 
 
 

II. 
 U Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Međimurske županije, s danom 19. srpnja 2013. godine, imenuju se: 
 

- za predsjednicu: 
DRAGICA VUGRINEC iz Pleškovca 48. 

 
- za članove: 

1. KRISTIJAN VALKAJ iz Železne Gore 5. 
2. MARINKO LISJAK iz Donje Dubrave, Zagrebačka 60. 

 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
 
 

KLASA: 351-01/13-03/4                                                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-13-1 
Čakovec, ________2013.                                                                     Mladen Novak, dipl.ing. 
 

 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova 
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Međimurske županije 
 
 

 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, na 1. sjednici održanoj 
8. srpnja 2013. godine razmatrao je prijedlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Javne ustanove. 
 
 Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanja zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije bili su: 

1. Kristijan Valkaj iz Železne Gore 5, predsjednik, 
2. Đurđica Slamek iz Svete Marije,A.Habuša 46, članica. 
3. Dragica Vugrinec iz Pleškovca 48, članica. 
Posebno se napominje da je Đurđica Slamek, na izborima od 19. svibnja 2013. 

godine izabrana je za načelnicu Općine Sveta Marija na Muri. Temeljem članka 14. Zakona o 
sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12)  dužnosnici ne mogu biti 
članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, 
odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u 
poslovnim subjektima. U smislu toga Zakona dužnosnici su župani, gradonačelnici, općinski 
načelnici i njihovi zamjenici. Postupajući prema odredbama predmetnog Zakona, Đurđica 
Slamek stavila je svoj mandat u Upravnom vijeću Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije na raspolaganje (Dopis je 
zaprimljen u Pisarnici Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, dana 27. 
svibnja 2013. godine). 

 
 

 U Upravno vijeće Javne ustanove, kao novi članovi predloženi su: 
 
 1. DRAGICA VUGRINEC iz Pleškovca 48, dosadašnja članica Upravnog vijeća, 
zaposlena na radnom mjestu stručne suradnice za gradnju u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, za predsjednicu Upravnog vijeća 
(prijedlog HNS-a). 
 2. KRISTIJAN VALKAJ iz Železne Gore 5, za člana (prijedlog SDP-a). 
 3. MARINKO LISJAK iz Donje Dubrave, Zagrebačka 60, za člana (prijedlog HSS-a). 

 
  Odbor za izbor i imenovanja je nakon rasprave, većinom glasova (4 „za“, 1 „protiv“ i 1 
„suzdržan“) utvrdio Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova 
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Međimurske županije, te predlaže Skupštini Međimurske županije da donese 
Rješenje kao u izreci. 
 
 
 
 
Čakovec, __________2013.                                        ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                                       PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                  Mr. sc. Renato Slaviček 
 

 


