
 

Z A P I S N I K 

 

 s 7. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije 

„Zeleni prsten“.  

Sjednica je održana 19. travnja 2018. godine (četvrtak) u 14:00 sati, u prostorijama 

Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. 

 

Prisutni: Nenad Strizrep, predsjednik Upravnog vijeća 

              Marija Ledinski Anić, članica Upravnog vijeća                                                                             

              Maja Mesic, članica Upravnog vijeća                                                                             

              Jasmin Kraljević, član Upravnog vijeća 

              Denis Begić, viši stručni suradnik za zaštitu prirode, UO za prostorno uređenje,   

              gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije 

   Martina Glasnović, ravnateljica 

              Maja Pintar, stručna savjetnica 

              Luka Basrek, stručni suradnik 

              Željka Šabarić, suradnica za odnose s javnošću 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Nenad Strizrep, pozdravio je sve prisutne članove te 

utvrdio prisutnost 4 od 5 članova Upravnog vijeća, čime Upravno vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. Članica Nikolina Herceg Beljak se ispričala za svoju sprječenost. 

Predsjednik je pozdravio i Denisa Begića, predstavnika Zagrebačke županije koji na 

sjednici sudjeluje temeljem Pravila o suradnji između Zagrebačke županije i ustanova 

kojima je osnivač Zagrebačka županija. Napomenuo je da je Javna ustanova i Upravno 

vijeće i do sada imala dobru suradnju i uvijek transparentno obavljala svoju djelatnost 

te da vjeruje da će kroz ovakav vid suradnje to i nastaviti. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Nenad Strizrep otvorio je raspravu za Zapisnik s 6. 

sjednice Upravnog vijeća.  

  

Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 

Nakon jednoglasnog usvajanja Zapisnika iznesene su točke Dnevnog reda. 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Donošenje Nacrta Odluke o Izmjenama Financijskog plana Javne ustanove za 2018.;  

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i 

potrošnji goriva za službena vozila Ustanove za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.; 

3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o provedbi Odluke o proglašenju 

2016. i 2017. godine „Godinama bijele rode u Zagrebačkoj županiji“; 

4. Izvješće o statusu projekata sufinanciranih iz EU fondova; 

5. Informacije, pitanja, prijedlozi.  



 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

1. Donošenje Nacrta Odluke o Izmjenama Financijskog plana Javne ustanove za 

2018. 

 

Ravnateljica Martina Glasnović obrazložila je svim prisutnima da je 03. svibnja 

2018. planirana sjednica Skupštine Zagrebačke županije, a jedna od točaka je i 

Rebalans Proračuna Zagrebačke županije. Stoga je od strane nadležnog Upravnog 

odjela, odnosno Upravnog odjela za financije upućeno Javnoj ustanovi da dostavi svoje 

prijedloge. Sredstva Javne ustanove ostaju na razini izvornog plana, a preraspodjela u 

proračunskom dijelu se odnosi na projekt „Čigra“ zbog potrebe pretfinanciranja. Radi 

se o preraspodjeli sredstava, tj. povećanju sredstava u ukupnom iznosu od 139.500,00 

kn. Krajem ožujka je Javna ustanova zaprimila obavijest o prihvaćanju dvaju projekata 

za sufinanciranje iz sredstava Europske unije: „Očuvanje staništa rijeke Save kroz 

međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ (Sava TIES), na kojem je Javna ustanova 

partner i „Zajedno za rijeku Savu“, na kojem je Javna ustanova nositelj, a za koje je 

potrebno osigurati predfinanciranje do povrata sredstava. Predlaže se smanjenje 

troškova tekućeg projekta „Upravljanje Park-šumom Tepec-Palačnik-Stražnik” (projekt 

„Vraćanje starog sjaja” – obnova Anin-perivoja) u ukupnom iznosu od 457.700,00 kn. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Nenad Strizrep otvorio je raspravu komentiravši da 

projekti Sava TIES i „Zajedno za rijeku Savu“ možda nemaju veliku financijsku težinu, 

ali da svakako imaju veliku vrijednost za Javnu ustanovu.  

  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Nacrt Odluke o Izmjenama Financijskog 

plana Javne ustanove za 2018. 

 

 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ukupno prijeđenim kilometrima i 

potrošnji goriva za službena vozila Ustanove za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. 

 

 

Ravnateljica Martina Glasnović objasnila je prisutnim članovima da je člankom 17. 

Odluke o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih 

zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije u Javnoj 

ustanovi propisano da se dva puta godišnje Upravnom vijeću Javne ustanove podnese 

izvješće o ukupno prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sva službena vozila. U 

razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ukupno je prijeđeno 52 196 

kilometara, te je ukupno potrošeno 3.425,1 litara goriva, što je 35.225,46 kn s PDV-

om. Javna ustanova posjeduje tri vozila, dva vozila marke Fiat punto i jedno vozilo 

marke Dacia duster. Evidencije službenih vozila u kojima se bilježi tko je vozio 



 

pojedini automobil, na koju lokaciju, koliko je pređeno kilometara te dodatni troškovi, 

dostupne su na zahtjev u Javnoj ustanovi. 

 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ukupno 

prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za službena vozila Ustanove za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. 

 

 

3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o provedbi Odluke o 

proglašenju 2016. i 2017. godine „Godinama bijele rode u Zagrebačkoj županiji“ 

 

Ravnateljica Martina Glasnović obrazložila je članovima Upravnog vijeća da je 

sredinom 2016. godine Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 16. sjednici 

donijela je Odluku o proglašenju 2016. i 2017. godine „Godinama bijele rode u 

Zagrebačkoj županiji“, na inicijativu Upravnog vijeća Javne ustanove. Budući je 

Skupština donijela Odluku o proglašenju potrebno je podnijeti Izvješće o provedbi 

Odluke. Stoga je ravnateljica sa stručnom službom izradila Izvješće te je potrebno da 

ga Upravno vijeće usvoji, kako bi se moglo uputiti Skupštini Zagrebačke županije na 

znanje. Provedene su različite aktivnosti – edukativne aktivnosti u osnovnim školama, 

nastavak projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji“ koji 

sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, monitoring i 

prstenovanje bijelih roda (čak 202 prstenovane rode 2017. godine), potpisivanje 

sporazuma između HEP-a, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i javnih ustanova 

koje na svom području imaju bijele rode, zahvaljujući međunarodnom haiku natječaju 

za Zagrebačku županiju i promociju zaštite prirode se čulo u čitavom svijetu, sve 

aktivnosti su bile medijski popraćene, završnica Godina bijele rode održana je prvi 

vikend u rujnu 2017., manifestacijom „Put bijele rode“ u Donjoj Kupčini, u suradnji s 

TZO Pisarovina i Zavičajnim muzejem Donja Kupčina. Također, kazalište Žar ptica 

pripremilo je predstavu o bijelim rodama, a Javna ustanova je angažirana za stručnu 

pomoć. Dana 25. travnja 2018. biti će pretpremijera predstave, a dan nakon 

premijera. 

Denis Begić iz UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke 

županije pohvalio je projekt vezan za bijele rode u Zagrebačkoj županiji, koji će se s 

pojedinim aktivnostima nastaviti i u idućim godinama, bez obzira na proglašenje 

Godina prirodnih retencija. 

 

Upravno vijeće donijelo je Zaključak o primanju na znanje  

Izvješća o provedbi Odluke o proglašenju 2016. i 2017. godine  

„Godinama bijele rode u Zagrebačkoj županiji“. 

 

 

 

 



 

 4. Izvješće o statusu projekata sufinanciranih iz EU fondova 
 

Ravnateljica Martina Glasnović obrazložila je da Javna ustanova tijekom 2017. i 

početkom 2018. godine pripremila i sudjelovala u prijavi više projektnih prijedloga na 

javne pozive, kao nositelj ili kao partner. Na poziv „Promicanje održivog razvoja 

prirodne baštine” prijavljena su dva projekta -  „Multifunkcionalna obnova predjela 

park—šume Tepec-Palačnik-Stražnik – Aninog perivoja sa ciljem postizanja očuvanja 

prirodne baštine, edukacije posjetitelja i turističkog razvoja Samobora i okolice – 

„Vraćanje starog sjaja“ i “Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdödy u 

Jastrebarskom”. Oba projekta su odbijena u 2. fazi provjere prihvatljivosti, ali Javna 

ustanova i Grad Jastrebarsko uložili su žalbe na oba rješenja. Žalbe su odbijene te je 

jedina mogućnost pokretanje Upravnog spora. Javna ustanova planira izmijeniti 

dijelove projektnog prijedloga kako bi projekt mogao biti prijavljen na idući poziv. U 

projektu „Čigra“ (Program Interreg SLO-HR) s 28. veljače 2018. završilo je 1. projektno 

razdoblje te je u tijeku nadopuna izvješća za navedeno razdoblje. Iduće aktivnosti za 

koje je Javna ustanova odgovorna su izrada platforme za postavljanje na umjetni otok 

za gniježđenje čigri na području SPA Sava kod Hruščice, edukativne radionice te izrada 

poučnih tabli. Na program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. u 

lipnju 2017. prijavljen je projekt „Očuvanje staništa rijeke Save kroz međunarodno 

upravljanje invazivnim vrstama“ (Sava TIES), čiji je nositelj njemačka zaklada 

EuroNatur, a Javna ustanova jedan od partnera. Krajem ožujka 2018. dobivena je 

obavijest o prihvaćanju projekta za sufinanciranje. Stručni suradnik Luka Basrek 

ukratko je obrazložio prisutnim članovima koji su glavni ciljevi projekta Sava TIES te 

na koje invazivne vrste će biti naglasak na projektu, uz naglasak da će na Odranskom 

polju u Zagrebačkoj županiji biti razvijana metodologija za iskorjenjivanje invazivnih 

vrsta. Na upit članice Marije Ledinski Anić razmišlja li se vrstama životinja koje žive u 

vodi ili uz vodu, Luka Basrek odgovorio je da zbog opsega projekta nije bilo moguće 

uključiti i te vrste. Ravnateljica Martina Glasnović navela je još jedan projekt za koji 

je Ustanova u ožujku dobila pozitivan odgovor za sufinanciranje. Projekt „Zajedno za  

rijeku Savu“ prijavljen je kroz organizaciju Parkovi Dinarida – donacijski program za 

zaštićena područja, u vrijednosti 9.500,00 Eura, a trebao bi se provesti od svibnja do 

kraja prosinca 2018. godine, u suradnji s partnerima Udrugom Savski lađari na 

području SPA Sava kod Hruščice.  

 

 

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o statusu projekata sufinanciranih iz 

EU fondova. 

 

 

5. Informacije, pitanja, prijedlozi. 

 

Ravnateljica Martina Glasnović ukratko je predstavila aktivnosti Javne ustanove 

koje slijede u narednom razdoblju. Dana 27. travnja 2018. u organizaciji Javne 



 

ustanove na području Anin-perivoja u Park šumi „Tepec-Palačnik“ po treći put održat 

će se manifestacija „Majales“. Pretpremijera i premijera predstave o bijelim rodama 

održat će se 25., odnosno 26. travnja 2018. u kazalištu Žar ptica. Javna ustanova se 

uključila i u izdavanje slikovnice „Ptičice u turopoljskom vrtiću“, čije predstavljanje 

će biti dana 25. travnja u PUO Velika Gorica.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća Nenad Strizrep zahvalio je prisutnim članovima na 

dolasku te zaključio 7. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove.  

 

Sjednica je zaključena u 15:30 sati. 

 

Nakon službenog dijela sjednice, uslijedio je obilazak Zavičajnog muzeja uz vodstvo 
gđe. Anđelke Vidović. Potom je stručni suradnik Luka Basrek predstavio Natura 2000 

područja: Kupu i Pokupski bazen, uz terenski obilazak područja uz rijeku Kupu i 

ribnjake Pisarovina, također Natura područje. Na ribnjacima Pisarovina svi prisutni 

upoznati su sa sadašnjim stanjem ribnjaka i planovima za proizvodnju (tehnolog 

Orahovice d.d.). 

 

          

KLASA: 023-01/18-02/02 

URBROJ: 238/1-128-18-9 

Samobor, 19. travnja 2018. 

 

Zapisničar: 

Maja Pintar 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  

 

               Nenad Strizrep 


