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1. Financijsko izvješće 
Ostvareni financijski rezultati u izvještajnoj godini 

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE USTANOVE U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013. 
 

# POKAZATELJI I-XII 2012. I-XII 2013. Index 3/2 
0 1 2 3 4 

I. PRIHODI 

1. Osnivač (MŽ) =879.985 =799.273 90,83 

2. Prihodi od djelatnosti =62.485 =26.729 42,78 

3. Sufinanciranje zapošljavanja =6.515 =1.652 25,36 

4. Kamate (banka) =31 =59 190,32 

5. Prihod iz općinskih proračuna =108.850 =108.850 100 

6. Ostali prihodi =1.400 =3.545 253,21 
     

 UKUPNI PRIHODI =1.059.266 =940.108 =88,75 
 
 
 

# POKAZATELJI I-XII 2012. I-XII 2013. Index 3/2 
0 1 2 3 4 

II. RASHODI 

6. Materijalni rashodi =392.934 =270.776 68,91 

7. Rashodi za zaposlene =622.575 =599.568 96,30 

8. Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine 

=59.292 =16.124 27,19 

9. Financijski rashodi =13.125 =2.726 20,77 

10. Ostali rashodi =7.800 =7.300 93,59 
     

 UKUPNI RASHODI =1.095.726 =896.494 81,82 
 

 
OSTVARENI REZULTATI ZA IZVJEŠTAJNU GODINU U ODNOSU NA PLANIRANE: 
 

Prihodi: 
IZVOR OSTVARENJE 2013. PLAN 2013. INDEKS 

    

Osnivač (MŽ) =799.273 =800.000 99,91 

Prihodi od djelatnosti =26.729 =28.000 95,46 

Sufinanciranje 
zapošljavanja 

=1.652 =1.652 100 

Kamate (banka) =59 =60 98,33 

Prihod iz općinskih 
proračuna 

=108.850 =110.000 98,95 

Ostali prihodi =3.545 =4.000 88,63 
    

UKUPNO =940.108 =943.712 99,62 
 

 
Rashodi: 

Stavka OSTVARENJE 2013. PLAN 2013. INDEKS 
    

Materijalni rashodi =270.776 =305.400 88,66 

Rashodi za zaposlene =599.568 =600.000 99,93 

Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine 

=16.124 =19.000 84,86 

Financijski rashodi =2.726 =3.000 90,87 

Ostali rashodi =7.300 =9.500 76,84 
    

UKUPNO =896.494 =936.900 95,69 
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PRIHODI: 
IZVOR Iznos kuna  

   

1.Osnivač (MŽ) =799.273 Za redovnu i zakonom propisanu djelatnost 

2.Prihodi od djelatnosti =26.729 Rad Centra za posjetitelje – Križovec i ostalo 

3.Sufinanciranje 
zapošljavanja 

=1.652 Hrvatski zavod za zapošljavanje (poticano 
zapošljavanje – bruto) 

4.Kamate (banka) =59 Kamate po viđenju na žiroračunu 

5. Prihodi iz općinskih pror. =108.850 općine Podturen i Nedelišće 

6. Ostali prihodi =3.545 FZOEU – projekt Bijela roda, razlika Tele2 računa, 
prodaja rashodovanog vozila 

   

UKUPNO =940.108  

 
 
RASHODI: 
6. Materijalni rashodi -službena putovanja 

-naknade za prijevoz  
-stručno usavršavanje zaposlenika 
-ostalne naknade troškova zaposlenima 
-uredski materijal i ostali mat. rashodi 
-energija (EE, plin, gorivo) 
-materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. 
-sitni inventar i autogume 
-službena radna odjeća i obuća 
-usluge telefona, pošte i prijevoza 
-usluge tekućeg i inv. održ. 
-usluge promidžbe i informiranja 
-komunalne usluge 
-intelektuale i osobne usluge 
-računalne usluge 
-ostale usluge 
-naknade za rad predstavničkih tijela 
-premije osiguranja 
-reprezentacija 
-pristojbe i naknade 

=3.211 
=42.450 

=867 
=3.796 

=15.922 
=49.009 

=60 
=5.865 
=1372 

=21.612 
=12.098 
=2.629 
=2.873 

=16.875 
=15.451 
=40.454 
=21.131 
=8.828 
=5.407 

=866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=270.776 

7. Rashodi za zaposlene 
 

-Plaće (bruto) 
-Doprinosi na plaće 
-Regres za godišnji odmor 
-Dar djetetu 

=516.668 
=77.500 

=5.000 
=400 

 
 
 

=599.568 

8. Rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine 
 

- Rashodi na nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine (uredska oprema, 
namještaj, strojevi za obradu zemljišta) 
- Rashodi za dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini  

=12.430 
 
 

=3.694 
 

 
 
 

=16.124 

9. Financijski rashodi - Bankarske usluge i usl. pl. prometa 
- Ostali nespomenuti financ. rashodi 

=1.846 
=880 

 
=2.726 

10. Ostali rashodi -Donacije 
-Naknade šteta 

=4.500 
=2.800 

 
=7.300 

     

    =896.494 

 
Osnivač ustanove je Međimurska županija, osnovni izvor financiranja je proračun 
Međimurske županije, a ustanova je upisana u Registar korisnika proračuna: RKP 46583. 
 
Tijekom 2013. godine plaćena su sva prenesena dugovanja iz 2012. godine (računi koji su 
izdani s datumom 31.12.2012. i ostali preneseni računi koji nisu plaćeni u 2012). 

 
 
Obrazloženje odstupanja u realizaciji planiranog 
Neznatna odstupanja pojavila su se isključivo kao rezultat nemogućnosti planiranja svih 
prihoda i rashoda u kunu/lipu. 
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Izvješće o nepodmirenim obvezama 
Javna ustanova je proračunsku 2013. godinu završila s pozitivnim rezultatom u iznosu od 
=43.614 kune, čime je pokriven manjak iz prethodne godine. Temeljem fiskalne 
odgovornosti, nisu se stvarale obveze koje nisu bile predviđene proračunom, te u tom smislu 
nema nepodmirenih obveza. Plaće djelatnicima za prosinac 2013. se isplaćuju u siječnju 
2014. godine, iz proračuna tekuće 2014. godine. 
 
 
Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima 
S danom 31.12.2013. Javna ustanova nema nenaplaćenih potraživanja. 
 
 
 

2. Izvješće o radu Upravnog vijeća 
 
Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode tijekom 2013. godine djelovala je na 
temelju godišnjeg Programa rada Javne ustanove za 2013. godinu sa smjernicama zaštite, 
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Međimurske 
županije na koji je suglasnost dao ŽUPAN Međimurske županije svojim ZAKLJUČKOM od 
14. siječnja 2013. godine (Klasa: 612-07/13-02/1, Urbroj: 2109/1-01-13-02).  
Također, dana 22. veljače 2013. godine Upravo vijeće Međimurske prirode donijelo je i 
Odluku o Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski za 2013. godinu (Klasa: 612-07/13-01/21, 
Urbroj: 2109-15-13-02). Dana 06.03.2014. župan Međimurske županije je donio Zaključak 
(Klasa: 612-07/13-02/3, Urbroj: 2109/1-01-13-02) o davanju suglasnosti na predmetnu 
Odluku.  
 
S datumom 04. ožujka 2013. godine, stari naziv i sjedište ustanove (Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, Ruđera 
Boškovića 2, Čakovec) izmjenjeni su u novi (Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 
prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, Mursko Središće), pri čemu je OIB ustanove 
ostao isti: 35686623551. 
 

Tijekom 2013. godine, Upravno vijeće Međimurske prirode djelovalo je u sastavu: 

a) zaključno do 17.07.2013. godine: 
-Kristijan Valkaj, dipl.ing. (predsjednik), 
-Dragica Vugrinec, ing. (članica) i  
-Đurđica Slamek, (članica) 

b) od 18.07.2013. godine nadalje: 
-Dragica Vugrinec, ing. (predsjednica), 
-Kristijan Valkaj, dipl.ing. (član) i  
-Marinko Lisjak,dr.vet.med. (član) 

 
Naknade članovima Upravnog vijeća isplaćivale su se temeljem Odluke matične 
Međimurske županije. Predsjednik Upravnog vijeća ima pravo na =780,00 kuna neto 
po sjednici, a član pak =660,00 kuna neto po sjednici. Temeljem naputka 
Međimurske županije od 01. listopada 2013. godine članovi Upravog vijeća su se 
dobrovoljno odrekli 50% naknade u korist dviju međimurskih zaklada (Međimurska 
zaklada za obrazovanje "Dr. Vinko Žganec" te Međimurska zaklada solidarnosti 
"Katruža"). 
 
Tijekom 2013. godine održano je ukupno 5 sjednica Upravnog vijeća; 3 sjednice u 
sastavu a) te 2 sjednice u sastavu b). Sve odluke donesene su jednoglasno. 
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POPIS ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA iz 2013. godine: 
 

Broj 
sjednice 

Datum Nazočnost 
članova 

Teme i važnije ODLUKE 

    

24. 22. veljače svi -Prethodna rasprava: Izvješće o radu ustanove za 2012. 
godinu 
-Prethodna rasprava: popunjenje radnih mjesta: "stručni 
voditelj" i "glavni nadzornik" 
Donošenje akata: 
a) Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i korištenja SPA Perivoj Zrinski za 2013. godinu 
b) Program zaštite divljači za SPA Perivoj Zrinski u Čakovcu 
-Informacije o redovnom radu ustanove - prvi kvartal 2013. 

25. 08. travnja svi -Angažiranje osoba putem programa HZZ (javni radovi); 
dopuštenje ravnatelju da provede postupke angažiranja 

26. 22. svibnja svi -Završno izvješće 4-godišnjeg mandata saziva Upravnog 
vijeća uz preporuke za sljedeće 4 godine 
-Napredovanje dvoje djelatnika Javne ustanove (Mihaela 
Mesarić i Velimir Bašek), sukladno stečenim uvjetima za 
napredovanje na radnom mjestu 
-Funkcioniranje plaćanja iz Riznice MŽ prema Javnoj 
ustanovi kao proračunskom korisniku - informacija 
-Informacije ravnatelja o radu ustanove 

 

01. 26. rujna svi -Informacija o imenovanju novog saziva Upravnog vijeća 
ustanove (Vugrinec, Valkaj, Lisjak) 
-Informacija ravnatelja o radu ustanove u 2013. godini 
-Odluka o smanjivanju osnovice za obračun plaća u Javnoj 
ustanovi  
-Odluka o imenovanju: Stručni voditelj Javne ustanove (iz 
redova djelatnika) 
-Odluka o imenovanju: Glavni čuvar prirode Javne ustanove 
(iz redova djelatnika) 
-Odluka: Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 
-Zakon o zaštiti prirode (80/13) i potreba usklađenja Statuta 
ustanove s odredbama tog novog Zakona - pokretanje 
postupka 
-Povećanje cijene usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa 
- rasprava po ponudi 
-Prethodna rasprava: Proračun ustanove za 2014. godinu 

02. 12. prosinca Vugrinec, 
Valkaj 

-Informacija ravnatelja o radu ustanove između dviju 
sjednica 
-Informacija o smanjenju naknada za rad članova Upravnog 
vijeća - odricanje 50% naknade u korist dviju zaklada 
-Odluka o maksimalnoj bruto plaći ravnatelja prema naputku 
Međimurske županije 
-Rebalans Proračuna Javne ustanove za 2013. godinu 
(prema rebalansu MŽ-e) 
-Program rada Javne ustanove za 2014. godinu s 
proračunom - konačni prijedlog 
-Najava: Potreba za izmjenama i dopunama akata Javne 
ustanove 
-Povećanje cijene usluge vanjskog knjigovodstvenog 
servisa; prihvaćanje ponude 
-Pismeni odgovori na pitanja postavljena na prethodnoj 
Sjednici UV-a 
-Protokol zatvaranja godišnje IZLOŽBE u Centru za 
posjetitelje Križovec (u 17.00 sati) uz nazočnost župana 
Matije Posavce 
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Podaci o isplaćenim naknadama članovima Upravnog vijeća: 
 
Tijekom 2013. godine isplaćeno je 6 naknada članovima Upravnog vijeća za nazočnost na 
ukupno 5 sjednica. Šesta isplaćena naknada je preostala naknada za jednu sjednicu iz 2012. 
godine (zajedno s pripadajućim davanjima u proračun Republike Hrvatske): 
 
 

Naknade članovima Upravnog vijeća (isplaćene u 2013. godini): 
 

Ime i prezime adresa iznos davanja neto iznos 
    

Kristijan Valkaj Železna Gora 5 
Općina Štrigova 

=2.820,00 =4.230,00 

Dragica Vugrinec Pleškovec 48 
Sv. Juraj na Bregu 

=2.460,00 =3.690,00 

Đurđica Slamek A. Habuša 46 
Sveta Marija 

=1.760,00 =2.640,00 

Marinko Lisjak Zagrebačka 60 
Donja Dubrava 

=440,00 =660,00 

    

 UKUPNO za sve: =7.480,00 =11.220,00 
 
 
Na žiroračune članova Upravnog vijeća uplaćen je neto iznos od =11.220,00 kuna. 
 
U proračun Republike Hrvatske uplaćen je iznos od =7.480,00 kuna. 
 
 
 

Izvješće o nalazu državne revizije 
 
U 2013. godini nije bila provedena državna revizija rada Međimurske prirode - Javne 
ustanove za zaštitu prirode. 
 
 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
 

 Dragica Vugrinec, ing. 
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IZVJEŠĆE RAVNATELJA 
o izvršenju Plana i programa rada Javne ustanove u 2013. godini 

 
 
USTROJ 
 
"Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode" osnovana je od strane Međimurske 
županije, a djeluje prema važećem Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) te provodi djelatnost 
sukladno tom Zakonu: upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Međimurske županije. 
 
Ustanova je ustrojena kao jedinstvena ustrojstvena jedinica, a predstavlja ju, vodi i zastupa 
ravnatelj. 
 
Ustroj ustanove proizlazi iz Zakona o zaštiti prirode odnosno radna mjesta u ustanovi 
sukladna su onima propisanim: ravnatelj, stručna suradnica, čuvari prirode i drugo osoblje. 
 
broj djelatnika radno mjesto obrazovna struktura 

1 Ravnatelj diplomirani učitelj 

1 Stručna voditeljica, vršiteljica dužnosti prof. geologije i geografije 

1 Glavni čuvar prirode, vršitelj dužnosti dipl. kriminalist 

1 Čuvar prirode ing. hidrotehnike 

1 Čistačica-kotlovničarka SSS 

 
U sklopu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koje provodi Hrvatski 
zavod za zapošljavanje, u ustanovi se osposobljavaju osobe za radno mjesto "čuvar prirode". 
 
 

DJELATNOST: Naglasak rada u 2013. godini 
 
Godina 2013. bila je prva godina u kojoj je ustanova u potpunosti djelovala iz svojeg sjedišta 
u Križovcu (Mursko Središće), iz funkcionalno opremljenih ureda, bez potrebe preseljenja i 
građevinskih radova, što je značajno olakšalo operativnost djelatnika i ustanove u cjelini. 
 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode okončalo je postupak ulaganja u infrastrukturu ustanove 
kroz Projekt integracije u EU Natura2000, te završnim dokumentom potvrdilo iznos ulaganja 
u Centar za posjetitelje Križovec. Iznos primljene potpore (kroz građevinske radove koje je 
ugovorilo i direktno plaćalo MZOIP) je =1.844.437,69 kuna. 
 
Dvije JLS (Podturen i Nedelišće) su i tijekom 2013. sufinancirale rad dvojice čuvara prirode, 
što je povećalo proračun ustanove na stavkama prihoda i rashoda za plaće djelatnika. 
 
Dostojno je obilježena 50-godišnjica prve zaštite prirode u Međimurju (veljača 1963.), a 
ustanova je objavila i dvije vrijedne publikacije odnosno knjige značajne za Međimurje. 
 
Ustanova je sudjelovala u projektu Civil-Pro u sklopu kojeg je troje djelatnika ustanove 
(Mesarić, Bašek, Varga) sudjelovalo u dvotjednom programu cjeloživotnog obrazovanja u 
Francuskoj, u potpunosti na teret projekta, a na temu upravljanja poplavama. 
 
Krajem godine objavljeni su rezultati natječaja IPA CBC SI-HR, u kojem je ustanovi odobreno 
sufinanciranje projekta "Dobra voda za sve"; glavni nositelj projekta su Međimurske vode 
d.o.o., a provodit će se 2014-2015. godine. 
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Rad stručne službe: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja 
 
S obzirom na činjenicu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, proglašenja novog 
Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) te Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13), opseg stručnih 
poslova u zaštiti prirode se značajno povećao, dok je proračun i osoblje ustanove ostalo isto 
kao i prošlih godina. Stručne poslove obavlja Mihaela Mesarić, v.d. stručne voditeljice. 
 
Koordinacija na aktivnostima zaštite Regionalnog parka Mura-Drava iziskuje od stručne 
službe značajnu satnicu rada na terenu te izvan same županije. Pet županijskih ustanova 
koje upravljaju RP-om, to čine prema smjernicama IUCN-a za kategoriju V. zaštićenih 
područja, jer Plan upravljanja kao temeljni dokument upravljanja zaštićenim područjem još 
nije izrađen. Kako bi se olakšalo upravljanje tim velikim zaštićenim područjem, stručna 
služba organizira redovne sastanke i obavlja redovnu proaktivnu komunikaciju sa glavnim 
dionicima zaštićenog područja, posebno poduzećima koje imaju javne ovlasti u RP. 
 
Veliki dio radnog vremena stručne službe ulaže se u projekte koji se provode u SPA Perivoj 
Zrinski. To je (1) proces izrade dokumentacije za cjelovitu obnovu tog stogodišnjeg perivoja i 
(2) provedba Programa zaštite i gospodarenja divljači u SPA. 
 
Djelatnica stručne službe redovno sudjeluje na svim edukacijama na regionalnoj i 
nacionalnoj razini, sudjeluje u osmišljavanju projekata te organizira provedbu istraživanja 
koja u Međimurju provode stručnjaci i znanstvenici iz drugih dijelova Hrvatske. 
Agilnost i ostvareni rezultati u stručnom radu ustanove, potaknuli su Državni zavod za zaštitu 
prirode na održavanje godišnjeg skupa stručnih službi hrvatskih zaštićenih područja upravo u 
Međimurskoj županiji (listopad 2013.) kojem je ustanova bila domaćin i suorganizator. 
 
U nedostatku administrativnog osoblja, jedina djelatnica stručne službe obavlja i 
administrative poslove ustanove (zaprimanje i urudžbiranje dopisa i ulaznih računa, 
evidenciju radnih sati djelatnika, itd.), što dugoročno nije održivo, ali je trenutno neizbježno. 

 
termin Redovne aktivnosti i monitoring 

ožujak - 
travanj  

Monitong biljnih vrsta kockavice (Fritillaria meleagris) i crnkaste sase (Pulsatilla 
pratensis ssp. nigricans) na području Međimurske županije 
Monitoring je obavljen 4.4., 10.4. i 15.4. 2013. godine te su podaci prosljeđeni 
Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu.  

srpanj i 
kolovoz 

Monitoring riječnog raka (Astacus astacus) na području Međimurske županije 
Monitoring je obavljen u suradnji sa mag. ekologije i zaštite prirode Sarom 
Janković. Navedeni monitoring nastavak je istraživanja „Rasprostranjenost i 
populacijske značajke invazivne vrste raka Pacifastacus leniusculus i autohtone 
vrste raka Astacus astacus na području Međimurja“ provedenog 2010. godine. 
Podaci se prosljeđeni Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnu obradu. 

cijele 
godine 

Provođenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 
korištenja Spomenika parkovne arhitekture „Perivoj Zrinski“ za 2013. godinu 
Međimurska priroda je imala aktivnu ulogu u nadzoru provođenja i koordinaciji 
aktivnosti s GKP Čakom, dok je sve troškove financirao Grad Čakovec. 

svibanj - 
kolovoz 

Košnja livada Spomenika prirode Bedekovićeve grabe – koordinacija termina 
košnje livada (za sijeno i otavu) s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta zaštite ciljanih 
vrsti unutar spomenika prirode na području Općine Sveti Juraj na Bregu. 

cijele 
godine 

Aktivna suradnja s dionicima zaštićenih područja, posebno s ustanovama s 
kojima dijelimo Regionalni park Mura-Drava te s JLS i drugim subjektima u 
Međimurskoj županiji koji imaju interes u zaštićenim područjima. 

cijele 
godine 

Aktivna suradnja s Međimurskom županijom, Državnim zavodom za zaštitu 
prirode (dostava potrebnih inputa za izradu Izvješća o stanju prirode za razdoblje 
2008.-2012. god.) te nadležnim Ministarstvom za zaštitu okoliša i prirode. 
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termin Aktivnosti očuvanja, promicanja i korištenja 
ožujak - 
studeni 

Edukacija i interpretacija zaštićenih prirodnih vrijednosti na području 
Međimurske županije (Centar za posjetitelje, zaštićena područja in-situ)  
-naplaćeno je 977 ulaznica u Centar za posjetitelje Križovec (dvosatni program u 
Centru) te 925 ulaznica u Regionalni park Mura-Drava (lokalitet Žabnik) 
-tijekom različitih drugih događanja, Centar za posjetitelje i Regionalni park Mura-
Drava posjetilo je dodatnih okvirno 2.500 posjetitelja 

siječanj Dana 28. siječnja 2013. godine Međimurska priroda je sudjelovala na radionici pod 
nazivom „Postavljanje okvira za izradu poljoprivredno-okolišnih mjera za 
zaštitu prirode u RH“ koju je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
(MZOIP)  u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP). 

travanj  Sudjelovanje na projektnom danu Osnovne škole „I.G. Kovačić“ Sv. Juraj na 
Bregu na temu: Spomenik prirode „Bedekovićeve grabe“ 

svibanj - 
lipanj 

Događanje i izložba radova „Međimurski cvetnjak bez duhanskog dima“ 
Povodom Svjetskog dana nepušenja u Centru za posjetitelje Križovec otvorena je 
izložba radova učenika šestih razreda osnovnih škola na temu „Međimurski 
cvetnjak bez duhanskog dima“. Događanje je organizirano pod pokroviteljstvom 
Međimurske županije te već tradicionalnom suradnjom Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije, Školskih preventivnih programa i Županijske lige protiv raka. 

srpanj Košnja šumskog zemljišta na lokalitetu ekološke mreže HR2000377 Totovec 
U suradnji sa Šumarijom Čakovec organizirana i provedena košnja šumskog 
zemljišta na lokalitetu ekološke mreže HR2000377 Totovec-nalazište crnkaste 
sase, važno područje za divlje svojte. Navedeni lokalitet površine je 19,25 ha. 
Sama aktivnost košnje obavljena je 25. srpnja 2013. godine. Lokalitet je značajno 
stanište više strogo zaštićenih biljnih vrsta, među kojima je najznačajnija crnkasta 
sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans). 

travanj - 
kolovoz 

Sanacija SPA skupina stabala – dvije glicinije u Čakovcu 
Sukladno ishođenim dopuštenjima od nadležnih službi, a temeljem Elaborata 
sanacije i održavanja Spomenika parkovne arhitekture “Čakovec - dvije glicinije” 
(izrađen u svibnju 2013. godine) dana 22. kolovoza 2013. godine provedene su 
aktivnosti sanacije Glicinija u Čakovcu ispred ulaza u zgradu Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu.  

rujan Monitoring gnijezdeće populacije orla štekavca, crne rode i bijele rode 
Dana 25. rujna 2013. godine u Noskovačkoj Dubravi u prostorijama Informacijsko-
edukacijskog centra sudjelovanje na sastanku radne skupine nacionalnog 
monitoringa. Predstavljena je shema nacionalnog monitoringa orla štekavca, crne 
rode i bijele rode te objedinjeni postojeći podaci o vrstama, detaljnije su 
dogovorene aktivnosti vezane uz monitoring vrsta u narednom razdoblju. 

listopad - 
studeni 

Edukacije u Ekološkoj mreži 
Dana 30. listopada 2013. godine djelatnici Međimurske prirode sudjelovali su na 
cjelodnevnom seminaru na temu “Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 
mrežom u Hrvatskoj“. 
Dana 8. studenog 2013. godine djelatnici Međimurske prirode sudjelovali su u 
provedbi edukacije na temu “Natura 2000 i EU fondovi”. Ciljane skupine: jedinice 
lokalne i regionalne samouprave, javne institucije, razvojne agencije, organizacije 
civilnog društva koje se bave tematikom zaštite prirode. 

studeni  Kolegij srednjoškolskih profesora biologije s područja Međimurske, 
Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije (21. studeni) 
Međimurska priroda je kao domaćin tim povodom za profesore organizirala 
predavanje na temu:“ŠIŠMIŠI u Regionalnom parku Mura-Drava“ - predavačica 
Marina Kipson, dipl.ing. biologije (udruga BIOM, Zagreb) 
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Rad službe čuvara prirode: nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode te 
neposredni nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 
 
 
Služba čuvara prirode broji dva djelatnika (Velimir Bašek i Zvonimir Varga), koji su 
sufinancirani od strane dviju JLS (Nedelišće i Podturen). Polovicu svojeg radnog vremena, 
čuvari prirode provode na području tih dviju JLS, što znači da je ustanovi u svakom trenutku 
raspoloživ tek jedan čuvar prirode. To je definitivno premali ljudski resurs s obzirom na 
ukupnu površinu zaštićenog teritorija u Međimurskoj županiji. Čuvarima prirode svojim 
dojavama s terena pomažu lovci, ribočuvari i članovi ekoloških udruga. 
 
U nedostatku potrebnog tehničkog osoblja, čuvari prirode održavaju okoliš objekata u 
vlasništvu ustanove (Križovec i Frkanovec) te redovno održavaju infrastrukturu ustanove u 
zaštićenim područjima Međimurske županije (klupe, koševi, info-table, itd.). 
 
Čuvari prirode su tijekom 2013. godine obavili 82 nadzora zaštićenih područja u Međimurskoj 
županiji (od čega 52 nadzora ekološke mreže Natura 2000) prilikom kojih je sastavljen 
zapisnik, službena zabilješka ili terensko izvješće (čuvari prirode vode DNEVNIK NADZORA 
tako da za svaki obavljeni nadzor postoji interni zapisnik). Predali su 41 izvješće, mišljenje, 
prijavu ili odgovor drugim službama; procesuirali su 2 slučaja bespravne gradnje, 1 
bespravnu sječu šume, 1 bespravno odlaganje veće količine otpada. Određene prijave 
prosljeđene su drugim nadležnim institucijama: policiji, inspektorima, komunalnim službama 
JLS. Prihod od kazne po okončanju sudskog (prekršajnog) procesa je prihod proračuna RH. 
 
Čuvari prirode su opremljeni službenom uniformom, fotoaparatom, GPS uređajem, 
dalekozorima, a za nadzor zaštićenih područja koriste službeno terensko vozilo. S obzirom 
da ustanova ne raspolaže plovilom, služba čuvara prirode nije u mogućnosti stalno nadzirati 
vodene površine (Mura, Drava, akumulacijska jezera HE Čakovec i HE Donja Dubrava). 
 
Terenski rad je uvelike ograničen nedostatkom službenih vozila. Lada Niva (2008.) i Opel 
Combo (1999.) više nisu dostatne za obavljanje svih potrebnih zadaća ustanove na terenu, 
te ne doprinose dignitetu službe koju ustanova mora obavljati sukladno zakonima RH. 
 

termin Redovne aktivnosti i neposredni nadzor 
cijele 
godine 

Nadzor zaštićenih područja (redovni/preventivni, ciljani/po dojavi): Regionalni 
park Mura-Drava, Bedekovićeve grabe, Perivoj Zrinski, ostali SPA i SP, Nacionalna  
ekološka mreža, Natura 2000). Obavljeno ukupno 82 nadzora. 

cijele 
godine 

Održavanje službenih vozila: Lada Niva, Opel Combo 

cijele 
godine 

Protupožarna zaštita.  
Temeljem zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, u 2013. godini izrađen je 
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za 2013. godinu. 
Plan se aktivno provodi tijekom cijele godine u zaštićenim područjima u 
Međimurskoj županiji, sukladno proračunskim mogućnostima ustanove. 

veljača Pohod uz Muru (hodnja uz Muru povodom Svjetskog dana močvarnih staništa) – 
održano 02. veljače 2013. u Austriji (Laafeld). 

svibanj Rafting kup Mura 2013 (edukativno-ekološka akcija): održano 18. svibnja 2013. 
godine. Organizatori su bili Grad Čakovec, Turistička zajednica Međimurske 
županije i grada Čakovca, Općine uz rijeku Muru, a provedbeni organizator GP 
Ekom d.o.o. Čakovec. Ustanova je pratila akciju i osiguravala poštivanje propisa. 

lipanj Spust murskih ladji 2013.: održano 29.-30. lipnja 2013. 
11. Spust murskih ladji, obavljen nadzor događanja u kojem je sudjelovalo 
pedesetak ladji te drugih plovila rijekom Murom od austrijskog Murecka do 
hrvatskog Dekanovca, preko 200 sudionika. 

* 
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termin Održavanje 
cijele 
godine 

Održavanje infrastrukture (košnja trave, održavanje poučnih i info-tabli, 
održavanje infrastrukture za posjetitelje, održavanje okoliša Križovec i Frkanovec) 

travanj Akcija uklanjanja smeća u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i 
komunalno gospodarstvo Međimurske županije, Policijskom upravom 
međimurskom i srednjim školama (Zelena čistka – Bedekovićeve grabe): održana 
12. travnja 2013. U akciju čišćenja aktivni su se uključili učenici srednjih škola sa 
svojim voditeljima s područja županije – Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, 
Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, Gospodarske škole Čakovec i Srednje 
škole Čakovec te djelatnici Policijske uprave međimurske, Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije, Hrvatskih voda Čakovec – VGI za mali sliv 
„Trnava“, ŠRD-a Čakovec, JVP Čakovec. Ukupno se u akciju čišćenja uključilo 60 
osoba koji su sakupili 990 kg otpada, uglavnom otpadne plastike, koji je zbrinut na 
odlagalištu neopasnog otpada "Totovec". 

travanj Akcija uklanjanja smeća u suradnji sa Zaštitarsko ekološkom organizacijom 
Nobilis (Zelena čistka – ribnjak Šenkovec): održana 20. travnja 2013. 

travanj Akcija uklanjanja smeća u suradnji s Općinom Nedelišće i Turističkom 
zajednicom Općine Nedelišće (Više cvijeća, manje smeća): održana 27. travnja 
2013. U organiziranoj akciji čistio se okoliš u naseljima Općine Nedelišće i površine 
uz ceste, putove, pruge, kanale, šume. Djelatnici Međimurske prirode priključili su 
se akciji dana 27.04.2013. čisteći površinu uz cestu Črečan-Macinec u suradnji s 
članovima Ekološke udruge Platana, Nedelišće. 

svibanj Akcija uklanjanja smeća u suradnji s Općinom Podturen (uređenje biciklističke 
staze Mura.Drava.Bike od Miklavca do Novakovca): održana 11. svibnja 2013. 

svibanj Uređenje biciklističkog info-punkta u Križovcu (postavljanje info-table, klupe i 
stupa s alatom): obavljeno 27.-28. svibnja 2013. 

rujan "Hrvatska volontira" – akcija uređenja okoliša stare hiže u Frkanovcu u suradnji s 
Volonterskim uredom Međimurja: održano 21. rujna 2013. Ovu volontersku 
kampanju zajednički su obilježili Međimurska priroda i Volonterski ured Međimurja, 
uz pomoć 25 volontera i volonterki te članova udruge Frkanovčani. Volonteri su 
besplatno uredili okoliš stare hiže u Frkanovcu, nekretnine u vlasništvu ustanove. 

 
 
termin Stručna edukacija 
ožujak Radionica: Komunalno redarstvo na području Međimurske županije: održana 

5. ožujka 2013. Nadzorna služba Međimurske prirode organizirala je jednodnevnu 
radionicu za komunalne redare s područja Međimurske županije s ciljem 
poboljšanja suradnje s nadzornicima Javne ustanove i inspekcijskim službama, a u 
svrhu učinkovitijeg provođenja odluka o komunalnom redu pojedinih jedinica 
lokalne samouprave i konkretnog postupanja na terenu. Radionica je održana u 
službenim prostorijama Javne ustanove u Križovcu, a sukladno programu radionice 
izlaganja su održali djelatnici Javne ustanove, predstavnica Uprave za inspekcijske 
poslove Ministarstva, inspektor zaštite prirode, šumarski inspektor, veterinarski 
inspektor, predstavnica poljoprivredne savjetodavne službe i pročelnik Upravnog 
odjela za komunalno redarstvo Grada Čakovca. 

svibanj Godišnji seminar nadzornih službi (Nacionalni park Krka): održan 21. i 22. 
svibnja 2013. Čuvari prirode sudjelovali su na XIII. godišnjem seminaru nadzornika 
zaštićenih područja na području Republike Hrvatske koji je održan u organizaciji 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu 
prirode, Javnom ustanovom „Nacionalni park Krka“ i Svjetskim fondom za zaštitu 
prirode (WWF) u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP). Tema 
ovogodišnjeg seminara bila je jačanje regionalne suradnje među službama 
nadzora zaštićene prirode. 

lipanj Radionica "Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim 
koridorima": održana 14. lipnja 2013. Djelatnici Međimurske prirode sudjelovali su 
na radionici u Koprivnici gdje je održana Nacionalna radionica u sklopu projekta 
Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama 
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Jugoistočne Europe – SEE River koju je organizirao Zavod za prostorno uređenje 
Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim vodama i Državnim 
zavodom za zaštitu prirode kao partnerima na ovom projektu koji se odvija u sklopu 
Transnacionalnog Programa za Suradnju za Jugoistočnu Europu.  

listopad "Vodni val 2013." računalno-simulacijska vježba: održana 28. listopada 2013. 
Glavni čuvar Međimurske prirode sudjelovao je na Računalno-simulacijskoj vježbi 
"Vodni val 2013." za područje Međimurske i Varaždinske županije u kojoj su 
sudjelovali Stožeri i Zapovjedništva Civilne zaštite ovih županija, a koja se održala 
u Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto 
Frankopan. 

cijele 
godine 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Zoran Šardi iz Žabnika) 

 
 
 

Integralni rad svih službi ustanove 
 
S obzirom na premali broj djelatnika ustanove koji moraju obaviti brojne zadaće propisane 
Zakonom o zaštiti prirode i pratećim podzakonskim aktima, veliki dio aktivnosti odrađuje se 
kroz zajednički koordinirani rad svih službi ustanove. 
 

termin Aktivnosti 
siječanj - 
travanj  

Obilježavanje: 50 godina zaštite prirode u Međimurju 
Ustanova je organizirala i održala jednodnevnu stručnu konferenciju prigodom 50-
godišnjice prvog proglašenja zaštite prirode u Međimurju (Platana u Nedelišću 
zaštićena je 04. veljače 1963. godine) kojoj je nazočilo 70 sudionika. Ustanova je 
tom prilikom bila i nakladnikom jedinstvene publikacije pod naslovom: Na početku 
bijaše stablo - 50 godina zaštite prirode u Međimurju. Publikacija daje pregled svih 
aktivnosti na zaštiti prirode u Međimurju od 1963-2013. godine (format A4, 200 str.) 

veljača Službeni posjet rezervatu biosfere Lungau u Austriji (izvorišni dio Mure), koji 
je postao Rezervat biosfere na isti dan kad i Regionalni park Mura-Drava 

veljača - 
ožujak  

Osmišljavanje i postava sezonske izložbe u Centru za posjetitelje Križovec za 
2013. godinu pod naslovom: Skrivene usluge koje nam pruža priroda. 
Tema izložbe: Usluge ekosustava (na primjeru korisnih kukaca), suradnja s 
Udrugom pčelara Međimurske županije "Agacija", izložba je otvorena 14. ožujka, a 
zatvorena 12. prosinca. Izložbu se tijekom godine razgledalo preko 2.500 osoba 

travanj Dan otvorenih vrata u Centru za posjetitelje Križovec (13. travnja) i edukacija 
lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima Regionalnog parka Mura-Drava 

ožujak -
travanj  

"Junior ranger" edukacijski program za učenike sedmih razreda OŠ Nedelišće 
proveden je 14. ožujka kroz predavanje i radionicu u Centru za posjetitelje 
Križovec, te putem terenske nastave 22. ožujka i 26. travnja. 

svibanj Logistička pomoć prilikom istraživanja vrste dvoprugasti kozak 
(Graphoderus bilineatus); pomoć je pružena udruzi BIOM, Zagreb u obliku 
logistike prilikom obilaska terena s istraživačima te ustupanja određenih prostorija 
Međimurske prirode na korištenje prilikom terenskih obilazaka. Radnu skupinu 
istraživača čine: dr. sc. Martina Temunović, dr. sc. Nataša Turić, Tomislav Hudina, 
mag.biol.exp.  

svibanj - 
lipanj 

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu: Rezervat biosfere 
Mura-Drava-Dunav, održan 01. lipnja. Organizacija, priprema i provedba. Skupu 
su nazočili i izlaganja održali polaznici MSc programa Management of protected 
areas sa Sveučilišta u Klagenfurtu, Austrija.  

svibanj  Obilježavanje Dana zaštite prirode u RH: 22. svibnja 
-promocija knjige "U Velebitu", autor Edo Popović 
-stručno predavanje: Tihana Jelačić "Utjecaj rudarstva na krajolik uz rijeku Muru" 

siječanj - 
studeni 

Projekt CIVIL-PRO 
U siječnju se odvijala priprema projektnog prijedlog Civil-Pro zajedno s ostalim 
projektnim partnerima (vrijednost projekta =31.830 eura), a projekt je odobren u 
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svibnju iste godine. Tijekom listopada i studenog 2013. godine proveden je najveći 
opseg aktivnosti ovog projekta cjeloživotnog obrazovanja. Osim pripremnih 
aktivnosti tijekom listopada, u studenom su djelatnici Međimurske prirode (Mesarić, 
Bašek i Varga) sudjelovati na dvotjednoj stručnoj praksi u Francuskoj gdje su stekli 
nova znanja o sustavu civilne zaštite te razumijevanju rizika od poplava, posebno u 
zaštićenim prirodnim područjima. Glavni nositelj projekta: Varaždinska županija. 

 
veljača - 
prosinac 

Projekt "Zaštita žaba od stradavanja na prometnicama"  obuhvaća brojne akcije 
smanjivanja stradavanja žaba na cesti na lokaciji unutar Općine Nedelišće u 
suradnji s Ekološkom udrugom "Platana" Nedelišće . 
Međimurska priroda je sudjelovala u projektu kroz stručnu pomoć pri provedbi 
projekta, te kroz rad djelatnika na akcijama koje su se provodile u sklopu projekta: 
• postavljanje zaštitne mreže (09. ožujka 2013.) 
• uklanjanje zaštitne mreže (14. travnja 2013.) 
• akcije prenošenja žaba (tijekom ožujka i travnja 2013.) 
• predavanja o vodozemcima i gmazovima te obilazak terena s učenicima OŠ 
Ivana Novaka Macinec (20. ožujka 2013.), OŠ Gornji Mihaljevec (21. ožujka 2013.) 
i OŠ Nedelišće (22. ožujka 2013.) 
• naklada publikacije ''Žaba, kača, kuščar'' i pomoć pri organizaciji promocije 
(25. listopada 2013. u dvorani MESAP-a u Nedelišću). Ovim projektom potiče se 
zaštita vodozemaca in-situ, te upoznavanje javnosti sa problematikom ugroženosti 
vodozemaca putem tematskih predavanja, radionica, promotivnih letaka i 
volonterskih akcija. U mjesecu rujnu i listopadu odrađeni su pripremni sastanci s 
Općinom Selnica i lokalnom Udrugom "Oaza 98" kako bi se istovjetna akcija 
narednih godina provela i na njihovom području, na mjestu crne točke na 
prometnici između Selnice i Svetog Martina na Muri. 

travanj - 
kolovoz 

Projekt ''Bijela roda (Ciconia ciconia) 2013“ te monitoring bijele rode 
Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 
50% ukupnog iznosa, Međimurska priroda je i 2013. godine provjerila lokacije 
gnijezda bijele rode smještenih na krovovima objekata, te prema propisanom 
protokolu transferirala sredstva za naknadu štete koju rode čine svojim 
gniježđenjem na tim objektima. U Međimurju postoje četiri takva gnijezda na 
objektima čiji su vlasnici dostavili tražene dokumente i ostvarili pravo na isplatu 
sredstava u iznosu od =700,00 kuna po gnijezdu. O gnijezdima na elektro-
stupovima brigu i nadalje kvalitetno vodi Elektra Čakovec po dojavi Međimurske 
prirode. 
Međimurska priroda je i 2013. godine organizirala prstenovanje mladih jedinki 
bijelih roda u Međimurskoj županiji. Prstenovanje je provedeno 03. i 08. srpnja 
2013. godine uz stručnu potporu Dragana Radovića (Hrvatsko ornitološko društvo) 
i operativnu potporu Elektre Čakovec. Uz prstenovanje je odrađen i redovni 
monitoring bijele rode. Svi podaci su prema službenom protokolu dostavljeni 
Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu. 

srpanj Sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave s područja Regionalnog park  
Mura-Drava u Međimurskoj županiji: održano 04. srpnja 2013. 
Sastanak je kao takav održan po prvi put, a s ciljem kvalitetnijeg upravljanja 
zaštićenim područjem u kategoriji Regionalni park Mura-Drava na području 
Međimurske županije. Sastanak je održan u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu 
okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije (pročelnica Sandra 
Golubić), te je određen kao polazišni za buduću suradnju s obzirom da za 
Regionalni park još ne postoji Plan upravljanja. 

tijekom 
godine 

Dostava zahtjeva za uvjetima zaštite prirode za sljedeće Prostorne planove: 
- I. Izmjene i dopune PPU Grada Mursko Središće 
- II. Izmjene i dopune UPU Grada Mursko Središće 
- Izmjene i dopune PPU Općine Donji Vidovec 
- UPU "II. faze gospodarske zone Donji Vidovec" 
- IV. Izmjene i dopune PPU Općine Nedelišće - ciljana izmjena 
- DPU područja "Brezinka" u Slakovcu 
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lipanj - 
srpanj 

"Mjesec hrvatskih rijeka" 
U razdoblju od 19. lipnja do 14. srpnja 2013. godine, WWF je organizirao Mjesec 
hrvatskih rijeka u kojem je predstavljeno sedam različitih hrvatskih rijeka ili 7 
riječnih čuda Hrvatske. WWF je odabrao 7 hrvatskih rijeka, Neretvu, Omblu, 
Zrmanju, Savu, Dunav, Dravu i Muru koje se ističu zbog svoje iznimne biološke 
raznolikosti ili zbog iznimnog pejzaža. Djelatnici Međimurske prirode pridružili su se 
obilježavanju manifestacije dana 12. srpnja 2013. godine kada je ZEO Nobilis 
održao edukativnu šetnju zaštićenim područjem Regionalnim parkom Mura-Drava 
uz rijeku Muru u Žabniku sa djecom iz dječjeg vrtića "Dječja mašta" iz Čakovca. 
Također, djelatnici Međimurske prirode nazočili su 14. srpnja 2013. završnoj 
svečanosti manifestacije, proslavi Dana "Europske Amazone" koja je održana na 
plaži Sip na ušću Mure u Dravu. 

listopad Godišnji Skup stručnih službi zaštite prirode Republike Hrvatske 
Državni zavod za zaštitu prirode organizirao je 7. skup stručnih službi javnih ustanova 
za upravljanje zaštićenim područjima RH. Skup je održan u Međimurskoj županiji, u Sv. 
Martinu na Muri u periodu od 16-18. listopada, jer je "Međimurska priroda" prepoznata 
kao kvalitetni domaćin na čijem su području ostvareni zapaženi rezultati u radu. 
Zadnjeg dana skupa, svi sudionici obišli su primjere dobre prakse zaštite prirode u 
Međimurju unutar Regionalnog parka Mura-Drava. 

listopad Organizacija i provedba  FORUMA za razvoj i promišljanje prirodi bliskog 
turizma u Međimurju 
Na inicijativu ustanove, prvi FORUM održan je u sjedištu ustanove u Križovcu dana 
29. listopada, a tridesetak nazočnih dionika predstavilo je izazove s kojima se nosi 
turizam u Međimurju u ovom trenutku, s naglaskom na turizam usmjeren na 
prirodne vrijednosti. Ovim Forumom ustanova približava dionicima ciljeve 
upravljanja zaštićenom prirodom u Međimurju te olakšava sadašnju i buduću 
naplatu ulaznica u Regionalni park Mura-Drava. 

prosinac Odobrenje projekta „Dobra voda za sve“ apliciranog na natječaj IPA CBC SI-HR 
U zadnjim danima godine, ustanova je primila informaciju kako joj je odobreno 
sufinanciranje projekta "Dobra voda za sve"; glavni nositelj projekta su Međimurske 
vode d.o.o., a provedba projekta biti će u 2014. godini. 

 
 

Izostanak realizacije aktivnosti iz Plana za 2013. godinu 
 
Iako je Planom rada bili predviđeno, zbog izostanka sredstava za financiranje nije realizirano: 

 dovršetak započete izgradnje garaža u sklopu sjedišta ustanove u Križovcu 

 dovršetak i stavljanje u punu funkciju objekta Hiže Frkanovec 

 postavljanje limenog krova i instaliranje solarnog panela na brvnari u Križovcu 

 Izvedba poučne staze "Mlinarov poučni put" u Svetom Martinu na Muri 
 
 

Izvješće o pritužbama 
 
Tijekom 2013. godine, Međimurska priroda ne bilježi niti jednu pritužbu i/ili primjedbu koja bi 
službenim putem bila zaprimljena na naslov ustanove. Svi urudžbirani predmeti riješeni su 
prema pravilima struke i sukladno rokovima koje propisuju zakoni Republike Hrvatske. 
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Izvješće o provedbi: Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i korištenja spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski 2013. g. 
 
Dana 22. veljače 2013. godine Upravo vijeće Međimurske prirode donijelo je Odluku o Godišnjem 
programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja spomenika parkovne arhitekture 
Perivoj Zrinski za 2013. godinu (Klasa: 612-07/13-01/21, Urbroj: 2109-15-13-02). Dana 
06.03.2014. župan Međimurske županije je donio Zaključak (Klasa: 612-07/13-02/3, Urbroj: 
2109/1-01-13-02) o davanju suglasnosti na predmetnu Odluku.  
Financiranje provedbe predmetnog Programa je bilo u skladu s Programom rada Javne ustanove 
za 2013. godinu odnosno nikakva dodatna financijska sredstva nisu bila izdvajana od strane 
Međimurske prirode za provedbu Programa. U Godišnjem programu zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski za 2013. godinu 
značajan dio aktivnosti je financirao i Grad Čakovec iz svojeg proračuna. 

 
Izrada Geodetske podloge, Studije obnove i Projekta obnove Spomenika parkovne 
arhitekture Perivoj Zrinski 
-Ustanova je predmetne aktivnosti koordinirala s Gradom Čakovcem 
-Grad Čakovec je u studenom 2013. godine osigurao 80% sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za Geodetsku podlogu, Studiju obnove i Projekt obnove za SPA 
-tijekom studenog i prosinca je izrađena Posebna geodetska podloga (financirao Grad Čakovec), 
-u prosincu je odabran izvođač ostale dokumentacije (Studije i Projekta obnove) te odrađen prvi 
radni sastanak i obilazak SPA Perivoj Zrinski s izrađivačem Studije i Projekta obnove (prema 
ugovoru koji su sklopili Grad Čakovec i izvođač radova Studija i Projekt bi trebali biti izrađeni do 
srpnja 2014.) 

Plan i program održavanja SPA Perivoj Zrinski 
-predviđene radove je izvodilo GKP Čakom o čemu su i dostavljana izvješća  
-sukladno izvješću GKP Čakom svi radovi su rađeni na osnovi Godišnjeg programa zaštite, 
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski za 
2013. godinu, Plana redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 2013. godinu, 
Elaborata zdravstvenog stanja stabala crnog bora na području SPA Perivoj Zrinski u Čakovcu te 
Elaborata zdravstvenog stanja stabala u SPA Perivoj Zrinski u Čakovcu 
-izvršeni su svi planirani radovi sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i korištenja spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski za 2013. godinu od čega je 
potrebno napomenuti da je ukupno orezano najkritičnijih 56 biljaka (11%) od ukupnog broja stabala 
koja su Elaboratima označena kao ona koje je potrebno orezati (502 stabla) 
-u orezivanju su bila najzastupljenija stabala crnog bora zbog suzbijanja crvenosmeđe prstenaste 
pjegavosti borovih iglica, prisutne u Perivoju proteklih godina 

Program zaštite divljači za SPA Perivoj Zrinski u Čakovcu (za razdoblje 01. travnja 2012. do 
31. ožujka 2022. godine) 
-Međimurska priroda je imala aktivnu ulogu u nadzoru provođenja predmetnog programa kroz 
koordinacijske sastanke 
-godine 2013. su obavljanje pripremne radnje oko definiranja konkretnih mjera koje će se provoditi 
u prvom tromjesečju 2014. godine 
-obavljeno je redovno prebrojavanje divljači sukladno zakonskim obavezama 
-sve aktivnosti po ovom Programu financira Grad Čakovec 

Dopuštene djelatnosti u SPA Perivoj Zrinski 
-sukladno ishođenim dopuštenjima nadležnog Upravnog odjela na području Perivoja su održana 
sljedeća događanja i manifestacije: Dani Međimurske županije, Proljetni kros, Dan Grada Čakovca, 
Porcijunkulovo, Obilježavanje ulaska RH u EU te Kulturna manifestacija „Ljeto u gradu Zrinskih“,  
-sukladno dopuštenju obavljena su i arheološka istraživanja (zadnji kvartal 2013. godine - prva faza 
istraživanja) 

Promidžba i nadzor SPA Perivoj Zrinski 
-promidžba zaštićenog područja je vršena putem ustaljenih promidžbenih kanala ustanove 
-nadzor zaštićenog područja je obavljan sukladno planu i potrebama od strane djelatnika Nadzorne 
službe ustanove 
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IZVJEŠĆE O PLAĆAMA ZAPOSLENIKA kroz 2013. godinu 
 
Plaće su isplaćivane temeljem Pravilnika o radu plaćama i naknadama Javne ustanove koji je važeći 
od 30. listopada 2008. godine, te sukladno Smjernicama za utvrđivanje plaća i drugih prava ravnatelja 
ustanova čiji je osnivač Međimurska županija; visina osnovice je sukladna onoj u Međimurskoj 
županiji. Tijekom 2013. godine smanjena je osnovica za obračun plaća za 9% sukladno naputku 
Međimurske županije od 12.07.2013. godine (primjenjivo od 1.8.2013. godine). 

 
Ravnatelj ustanove (VSS) 
(diplomirani učitelj) 

Max. dozvoljena bruto plaća: =13.730,61 kn  
Ukupno isplaćeno neto: =114.467,13 kn 
Mjesečni prosjek neto: =9.538,93 kn 

 
Stručna suradnica (VSS) 
(prof. geografije i geologije) 

Koeficijent: 3,80 (sukladno poziciji stručnog suradnika MŽ-e) 
Ukupno isplaćeno neto: =83.124,11 kn 
Mjesečni prosjek: =6.927,01 kn 

Čuvari prirode: 
1 - dipl. kriminalist (VSS) 
 
 
2 - ing. hidrotehnike (VŠS) 

Koeficijent: 2,72 (kao za SSS pri Međimurskoj županiji) 

Čuvar prirode 1 > Ukupno isplaćeno neto: =61.796,25 kn 
Mjesečni prosjek neto: =5.149,69 kn 
 
Čuvar prirode 2 > Ukupno isplaćeno neto: =68.240,34 kn 
Mjesečni prosjek neto: =5.686,70 kn 

Pomoćno osoblje (KV) 
(1 osoba na puno radno vrijeme) 

Ukupno isplaćeno neto: =31.140,48 kn 
Mjesečni prosjek neto: =2.595,04 kn 

 
 

Ukupna suma za isplatu plaća u 2013. godini: 

Plaće bruto Doprinosi na plaće UKUPNO 

=516.668 =77.500 =594.168 
 
 

Iznos najviše plaće za 2013. godinu: 

 Godišnja Mjesečna 

Bruto =168.558,60 kn =14.046,55 kn 

Neto =114.467,13 kn  =9.538,93 kn 
 
 

Iznos najniže plaće za 2013. godinu: 

 Godišnja Mjesečna 

Bruto =38.925,57 kn =3.243,80 kn 

Neto =31.140,48 kn =2.595,04 kn 
 
 

Iznos prosječne plaće za 2013. godinu  
(kalkulacija svih 5 djelatnika): 
 Godišnja Mjesečna 

Bruto =102.518,38 kn =8.543,20 kn 

Neto =71.753,66 kn =5.979,47 kn 
 
 

Ostale isplaćene naknade djelatnicima u 2013. godini: 

radno mjesto putni troškovi regres ostalo zbirno 
ravnatelj =9.094 =1.000 (dar djetetu) =400 =10.494 

stručna suradnica =8.705 =1.000 / =9.705 

Č. prirode 1 (B.) =4.142 =1.000 / =5.142 

Č. prirode 2 (V.) =9.635 =1.000 / =10.635 

kotlovničarka =6.933 =1.000 / =7.933 

 =38.509 =5.000 =400 =43.909 
 

o o o 
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Stanje imovine ustanove kroz 2013. godinu 

Centar za posjetitelje 
Križovec 

(sjedište ustanove) 

Nekretnina u Križovcu uređena je tijekom 2012. godine, te je u funkciji. 
U sklopu Centra nalazi se moderno uređeni sanitarni čvor i drvena 
brvnara. Ukupna površina nekretnine je 3.000 kvadrata. 
Nekretnina je proglašena kao: Trg međimurske prirode (k.br. 1).  

 
 

Hiža Frkanovec 

Nekretnina u selu Frkanovcu, gruntište sa starom tek djelomično 
obnovljenom hižom. Ocjena kvalitete održavanja: nakon adaptacije, 
objekt je mnogo lakše održavati i privoditi ga ka namjeni. U 2013. godini 
objekt nije donosio prihod ustanovi. Tjedno se troši jedan radni dan (8 
sati) na održavanje objekta i okoliša (gruntišta) nekretnine. 

 
 

Oprema za rad 

-Službeno vozilo: LADA NIVA (godište 2008.) 
-Službeno vozilo: OPEL COMBO (godište 1999.) 
-Službeno vozilo: FIAT FIORINO (godište 1997.) > rashodovan i prodan 
-Osnovna informatičko-komunikacijska oprema; računala i oprema 
-Oprema i postav Centra za posjetitelje Križovec 
Ocjena kvalitete održavanja: uredno i redovno servisiranje i održavanje, 
pažljivo i racionalno korištenje resursa / opreme. 

 
 
 
Stanje dugotrajne imovine na dan 31.12.2013. godine: 
 

Redni 
broj 

Opis Nabavna 
vrijednost 

Ispravak 
vrijednosti 

Sadašnja 
vrijednost 

1. Proizvedena imovina =3.309.646 =505.655 =2.803.991 

1.1. Građevinski objekti =3.032.356 =371.815 =2.660.541 

1.2. Postrojenja i oprema =200.065 =65.608 =134.457 

1.3. Prijevozna sredstva =77.225 =68.232 =8.993 

 Sveukupno 3.309.646 =505.655 =2.803.991 

 
 
Tijekom 2013. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti =1.860.141 kune od čega se 
iznos od =1.844.437 kuna odnosi na doknjiženje nabavne vrijednosti građevinskog objekta 
(dopis Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 28. listopada 2013. godine), a ostatak od 
15.704 kuna je nabava računala i računalne opreme (12.177 kuna) i strojeva za obradu 
zemljišta (3.527 kuna). 

 
 
 
 
 
 
 

Siniša Golub, mag.prim.educ. 

ravnatelj ustanove 
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