
                   JU ZELENI PRSTEN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
                     Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i  

                     drugim zaštićenim dijelovima prirode  na 

                     području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 

 

 
 
 
 

 
 

GODIŠNJI PROGRAM  

ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, 

 PROMICANJA I KORIŠTENJA 

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA 

NA PODRUČJU  

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  

ZA 2016. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/15-02/10 

URBROJ: 238/1-128-15-4 

Zagreb, 14. prosinca 2015. 

 

 



2 

 

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'', broj 80/13) i članka 15. 

Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (''Glasnik Zagrebačke županije'',  broj 

11/13, 5/14 i 17/14), Upravno vijeće na 25. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donosi 

 

 

GODIŠNJI PROGRAM 

ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA  

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NA PODRUČJU  

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  

ZA 2016. GODINU 

 

 

 

UVOD 

 

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (dalje u tekstu: Ustanova) osnovana je 

Odlukom Županijske skupštine («Glasnik Zagrebačke županije», broj 14/07 i 30/07), a započela je 

radom danom upisa u Sudski registar 28. travnja 2008. godine, pod matičnim brojem: 

080654773. Djelatnost Ustanove se obavlja kao javna služba. 

 

Temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine",  broj 80/13) i Uredbe o ekološkoj mreži 

("Narodne novine",  broj 124/13) Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja 

zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog 

odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i 

mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu 

praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) na području Županije, osim na zaštićenim 

dijelovima prirode koji se nalaze na prostoru Parkova prirode. Također, Ustanova obavlja i 

djelatnost očuvanja područja ekološke mreže kojima upravlja sukladno Zakonu te druge poslove 

u skladu sa Statutom Javne ustanove (''Glasnik Zagrebačke županije'',  broj 11/13, 5/14 i 17/14). 

Obavljanje djelatnosti Ustanove temelji se na Godišnjem programu zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja, koji donosi Upravno vijeće uz suglasnost 

Župana, a po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode. 

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja Zagrebačke županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Godišnji program) temelji se na 

ostvarivanju općih i specifičnih ciljeva. Navedeni ciljevi su određeni u skladu sa Strategijom i 

akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske (''Narodne novine'', broj 
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143/08), Županijskom razvojnom strategija Zagrebačke županije 2011. do 2015. godine, 

Nacionalnim programom očuvanja  izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici 

Hrvatskoj (Ministarstvo poljoprivrede, 2010.), Nacrtima Plana upravljanja Odransko polje - 

Turopolje i Nacrtom Plana upravljanja za rijeku Sutla te pozitivnim zakonskim propisima vezanim 

za rad Ustanove i javne službe. 

 

Opći i specifični ciljevi Ustanove u 2016. godini su: 

OPĆI CILJ SPECIFIČNI 

CILJEVI 

 

A. ZAŠTITA I OČUVANJE 

PRIRODNIH 

VRIJEDNOSTI 

 A1 - Održati travnjake i poplavne ekstenzivno korištene 
pašnjake na području županije u povoljnom stanju 

 A2 - Očuvati povoljno stanje voda te vodenih i močvarnih 
staništa   

 A3 - Očuvati povoljno stanje šuma i svih njihovih funkcija 
 A4 - Zaštita i promocija autohtonih i tradicijskih pasmina 

Zagrebačke županije 
 A5 - Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti 

Zagrebačke županije 
 A6 - Provoditi redovito praćenje stanja (monitoring) 

ciljnih vrsta i stanišnih tipova 

B. SURADNJA I 

KOMUNIKACIJA S 

LOKALNOM 

ZAJEDNICOM  

 B1 - Nastaviti dosadašnju suradnju s lokalnim 

stanovništvom i udrugama 

C. EDUKACIJA I 

INTERPRETACIJA 

 C1 - Kontinuiranim edukacijskim aktivnostima podizati 

razinu svijesti javnosti o zaštiti prirode 

 C2 - Osmisliti turističko-edukativnu ponudu temeljenu na 

interpretiranoj prirodnoj baštini 

D. POSJEĆIVANJE I    

PROMOCIJA 

 D1 - Poboljšati posjetiteljsku infrastrukturu na zaštićenim 

područjima 

 D2 - Promovirati zaštićena područja Zagrebačke županije 

E. PREVENTIVNE MJERE  

     ZAŠTITE OD POŽARA 

 E1 - Izrada Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za RH 

F. RAZVOJ KAPACITETA I  

OMOGUĆAVANJE RADA 

JAVNE USTANOVE 

 F1 - Osigurati nastavak izrade akata,  sigurne uvjete rada, 

nabavu potrebne imovine i kontinuiranu edukaciju 

djelatnika Javne ustanove u skladu s potrebama njihovih 

službi 
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1. ZAŠTIĆENA PODRUČJA I PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U ŽUPANIJI 

 
 
Na području Zagrebačke županije nalazi se 30 zaštićenih područja. Parkom prirode 

Medvednica i Parkom prirode Žumberak-Samoborsko gorje upravljaju posebne Javne ustanove. 

One također upravljaju sa šest zaštićenih područja i zaštićenim dijelovima prirode na području 

navedenih parkova prirode. S preostala 22 zaštićena područja i dijelovima ekološke mreže na 

području Zagrebačke županije upravlja Ustanova.    

U Zagrebačkoj županiji zaštićeno je 12 posebnih rezervata (dva botanička, tri ornitološka, 

jedan zoološki, šest šumske vegetacije), jedna park šuma, četiri značajna krajobraza, tri 

spomenika prirode (jedan geomorfološki, dva rijetka primjerka drveća) te osam spomenika 

parkovne arhitekture.     

 U tablici u nastavku je dat pregled zaštićenih područja s ocjenom stanja područja.  

 

ZAŠTIĆENA PODRUČJA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG 
PODRUČJA 

NAZIV ZAŠTIĆENOG 
PODRUČJA 

OCJENA 
STANJA 

PODRUČJA 
NAPOMENA 

    

posebni botanički rezervat 
Brežuljak kod 
Smerovišća 

4 
 

posebni botanički rezervat Cret kod  Dubravice 5 
 

posebni ornitološki rezervat Strmec - Sava 3 
 

posebni ornitološki rezervat Jastrebarski lugovi 3 
 

posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka 5 
 

posebni zoološki rezervat Varoški lug 5 
Program zaštite divljači, 

2010. 

posebni rezervat šumske 
vegetacije 

Varoški lug 5 
 

posebni rezervat šumske 
vegetacije 

Stupnički lug 5 
 

posebni rezervat šumske 
vegetacije 

Česma 5 
 

posebni rezervat šumske 
vegetacije 

Novakuša 5 
 

park šuma 
Tepec – Palačnik – 

Stražnik 
5 

 

značajni krajobraz Zelinska glava 5 
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značajni krajobraz 
Turopoljski lug i vlažne 
livade uz rijeku Odru 

4 

Ocjena stanja biološke 
 raznolikosti rijeke Odre 

i prijedlog mjera za 
poboljšanje stanja 

očuvanosti područja 
ekološke mreže ''Odra 
HR 2000631'', 2009; 

Istraživanje 
herpetofaune, sa 

posebnim naglaskom na 
distribuciju zmija 

otrovnica u urbanim 
područjima, 2009.;                      

Kosci na Odranskom 
polju, Akcijski plan 
zaštite kosaca na 

području Odranskog 
polja 2009.; Akcijski 
plan očuvanja ptice 
kosac u Odranskom 
polju u Zagrebačkoj 

županiji, DZZP, 2011.; 
Monitoring kosac u 
Odranskom polju u 

Zagrebačkoj županiji u 
2012., 2013., 2014. i 

2015.g. 

spomenik prirode 
geomorfološki 

Otruševačka spilja 5 
Ugovor o koncesijskom 

odobrenju 

spomenik prirode – rijetki 
primjerak drveća 

Hrast u Rakitovecu 5 
 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Park u Langovoj 39 3 i 4 
 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Lug Samoborski – park 
oko dvorca 

5 
Pravilnik o unutarnjem 

redu 2010. 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Park Bistrac 3 i 4 
 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Jastrebarsko- park uz 
dvorac 

3 
Projekt obnove parka 
(Grad Jastrebarsko) 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Božjakovina – park oko 
dvorca 

3 
 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Gornja Bistra - park oko 
dvorca   

spomenik parkovne 
arhitekture 

Park Mojmir 5 
 

spomenik parkovne 
arhitekture 

Tisa 5 
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OCJENA STANJA PODRUČJA: 
1 - nepoznat status 
2 - područje je nepovratno izgubilo vrijednosti 
3 - degradirano područje (potrebna je revitalizacija) 
4 - ugroženo područje (potrebna je promjena načina upravljanja) 
5 - zadovoljavajuće (upravljanje područjem je odgovarajuće) 

 

 
    

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 

ŠIFRA PODRUČJA NAZIV PODRUČJA 
NAPOMENA 

 
 

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE (POP) 

HR 1000002 SAVA KOD HRUŠČICE 
 
 

HR 1000003 TUROPOLJE 
Značajni krajobraz Turopoljski lug 

i vlažne livade uz rijeku Odru 
 

HR 1000004 DONJA POSAVINA 
 
 

HR 1000001 POKUPSKI BAZEN 
Posebni ornitološki rezervat 

Jastrebarski lugovi 
 

HR 1000009 RIBNJACI UZ ČESMU 
 
 

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE (POVS) 

HR 2000670 CRET DUBRAVICA 
Posebni botanički rezervat Cret 

Dubravica 
 

HR 2001178 VUGRINOVA ŠPILJA 
 
 

HR 2000799 
GORNJI HRUŠEVEC-POTOK  

KRAVARŠČICA 
 
 

HR 2001383 KLASNIĆI 
 
 

HR2001323 ČESMA - ŠUME 
 
 

HR 2000444 VAROŠKI LUG 

Posebni zoološki rezervat Varoški 
lug i Posebni rezervat šumske 

vegetacije Varoški lug 
 

HR 2000451 RIBNJACI PISAROVINA 
 
 

HR2001311 
SAVA NIZVODNO OD 

HRUŠĆICE 
 
 

HR 2000589 STUPNIČKI LUG 
Posebni rezervat šumske 

vegetacije Stunički lug 
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HR 2000642 KUPA 
 
 

HR 2001031 ODRA KOD JAGODNA 
 
 

HR 2000465 ŽUTICA 
 
 

HR 2000449 RIBNJACI CRNA MLAKA 
Posebni ornitološki rezervat Crna 

Mlaka 
 

HR 2000780 KLINČA SELA 
 
 

HR 2001070 SUTLA 
 
 

HR 2000440 RIBNJACI SIŠČANI I BLATNICA 
 
 

HR2000415 ODRANSKO POLJE 
Značajni krajobraz Turopoljski lug 

i vlažne livade uz rijeku Odru 
 

HR2001335 JASTREBARSKI LUGOVI 
Posebni ornitološki rezervat 

Jastrebarski lugovi 
 

HR2000416 LONJSKO POLJE 
 
 

HR2001327 RIBNJAK DUBRAVA 
 
 

HR2000586 
ŽUMBERAK SAMOBORSKO 

GORJE  

HR2001503 POTOK BREGANA 
 
 

 

 

2. OSNOVNI PODACI O JAVNOJ USTANOVI 

 Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od pet članova. Sukladno planu 

zapošljavanja i Pravilniku o radu Ustanove u Ustanovi trenutno radi pet djelatnika.  

Na snazi je Statut Ustanove objavljen u službenom glasilu Zagrebačke županije ''Glasnik 

Zagrebačke županije'' broj 11/13, 5/14 i 17/14. 

Na temelju Statuta Ustanove doneseni su slijedeći dokumenti potrebni za upravljanje 

Ustanovom: Poslovnik o radu Upravnog vijeća (1. sjednica UV od 12. svibnja 2008., 13. 

sjednica UV od 24. listopada 2014.), Pravilnik o radu s tabelom sistematizacije radnih mjesta 

(17. sjednica UV od 29. lipnja 2010., 31. sjednica UV od 18. listopada 2012., 34. sjednica UV 

od 14. lipnja 2013., 16. sjednica UV od 28. siječnja 2015.), Pravilnik o korištenju službenih 

automobila, mobilnih telefona, poslovne kartice i sredstva reprezentacije Ustanove (6. 

sjednica UV, 19. prosinca 2008.) i Pravilnik o volontiranju (12. sjednica UV, 22. rujna 2009.). 
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Za Spomenik parkovne arhitekture park u Lugu izrađen je Pravilnik o unutarnjem redu 

(Klasa: 612-07/10-06/05 Urbroj: 238/1-128-10-10, 17. prosinac 2010. godine).  

Za Posebni zoološki rezervat Varoški lug izrađen je Program zaštite divljači u posebnom 

zoološkom rezervatu Varoški lug za razdoblje 2010./2011. – 2019./2020. za koje su 

prethodno ishođene prethodna suglasnost Ministarstva kulture KLASA: 612-07/10-01/1924, 

URBROJ: 532-08-03-02/4-10-2 od 2. studenog 2010.g. i suglasnost Ministarstva regionalnog 

razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva KLASA: UP/I-323-02/10-01/134, URBROJ: 538-

08/07-10-09 od 8. studenog 2010.g. Program zaštite divljači u posebnom zoološkom 

rezervatu Varoški lug za razdoblje 2010./2011. – 2019./2020. povjeren je na provođenje 

Lovačkoj udruzi Golub iz Dubrave. 

 
PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI  

NAZIV DOKUMENTA 
USKLAĐENOST SA 

ZZP (NN 80/13) 
REFERENCA 

GODINA PLANIRANE 
REVIZIJE/NAPOMENA 

 Statut  da 

''Glasnik Zagrebačke 
županije'' broj 11/13, 
5/14 i 17/14; 
http://priroda-
zagrebacka.hr/web/ 

  

Poslovnik o radu Upravnog vijeća da 
2008. i 2014.; 
http://priroda-
zagrebacka.hr/web/ 

  

Pravilnik o radu s tabelom 
sistematizacije radnih 
mjesta  

da 

17. sjednica UV od 29. 
lipnja 2010., 31. 
sjednica UV od 18. 
listopada 2012., 34. 
sjednica UV od 14. 
lipnja 2013., 16. 
sjednica UV od 28. 
siječnja 2015. 

  

Pravilnik o korištenju službenih 
automobila, mobilnih  
telefona, poslovne kartice i 
sredstva reprezentacije Ustanove 

ne 
2008.; http://priroda-
zagrebacka.hr/web/ 

  
 

2015./2016. 

Pravilnik o volontiranju  - 2009. 
  

Program zaštite divljači u 
posebnom zoološkom 
rezervatu Varoški lug za 
razdoblje 2010./2011. – 
2019./2020.  

da 
2010.; 
http://priroda-
zagrebacka.hr/web/ 

  

Nacrt Plana upravljanja - 
Odransko polje  - Turopolje 

  2013. 
  

Nacrt Plana upravljanja - rijeka 
Sutla 

  2013. 
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Pravilnik o proceduri stvaranja 
ugovornih obveza  

  
2014.; http://priroda-
zagrebacka.hr/web/ 

  

 
 

USTROJ JAVNE USTANOVE I DJELATNICI 

 
POSTOJEĆI DJELATNICI 

RADNO MJESTO SLUŽBA ZVANJE TIP UGOVORA 

        

Ravnateljica  Ured ravnatelja prof. geografije mandat na 4 godine 

Glavni čuvar prirode  čuvarska služba mr.sc., dipl agr. 
Neodređeno (do 
31.10.2015. – 
sporazumni raskid) 

Stručni savjetnik stručna služba 
dipl.ing. agr., krajobraz. 
arhitekt  

neodređeno 

Stručni suradnik stručna služba dipl agr. neodređeno 

Suradnica za odnose s javnošću  Ured ravnatelja bacc.oec neodređeno 

Stručna suradnica stručna služba mag.geogr. određeno 

 
POTREBE ZA NOVIM DJELATNICIMA 

RADNO MJESTO SLUŽBA ZVANJE TIP UGOVORA 

      

stalni radni odnos/radni 
odnos na 

određeno/sezonski 
rad/stručno 

osposobljavanje drugo 

        

stručni suradnik stručna služba 
prirodni smjer (biolog, 
geograf, agronom i dr.) 

ugovor na 
neodređeno  

Čuvar prirode Čuvarska služba 
prirodni smjer (biolog, 
geograf, agronom i dr.) 

ugovor na 
neodređeno 

 
 

MATERIJALNI RESURSI 

NEKRETNINE 

NAZIV POVRŠINA SVRHA VLASNIŠTVO 

        

Samobor, 151. samoborske 
brigade HV1 

113,08 m² 
sjedište - poslovni 
prostor 

najam 

Posavski Bregi, Savska 68 28 m² 
terenski ured za 
istočni dio 
Zagrebačke županije  

ugovor o korištenju s 
Gradom Ivanić-
Gradom bez naknade 
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POKRETNINE 

NAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO 

        

automobil Fiat punto  2 službeni automobil vlasništvo JU 

automobiol Dacia duster 1 službeni automobil vlasništvo JU 

 
OPREMA 

NAZIV BROJ 
SVRHA NAPOMENA 

    

      (ako je potrebno) 

        

fotokopirni stroj - bizhub 
C224e 

1 rad u uredu    

računalo 3 rad u uredu   

prijenosno računalo hp 5 
rad u uredu i terenski 
rad 

  

prijenosni tiskač 1 
rad u uredu i terenski 
rad 

  

Benq projektor NP 624 1 
rad u uredu i terenski 
rad 

  

LCD platno 2 
rad u uredu i terenski 
rad 

  

GPS uređaj  4 terenski rad   

Dalekozor 10x50 1 terenski rad    

Dalekozor 8x40  1 terenski rad    

Digitalni fotoaparat + 
2 objektiva Sony 

1 terenski rad   

Digitalni fotoaparat X930 
Olympus 

1 terenski rad   

Nikon EN-EL 3e  1 terenski rad   

Digitalni fotoaparat Panasonic 
DMC-T260EP-S 

1 terenski rad   

HDD eksterni 2 rad u uredu   

Teleskop VPK 360 2 terenski rad    
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3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 

KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA  

U uvodnom dijelu navedeni su opći i specifični ciljevi Ustanove u 2016. godini. Kako bi 

ciljevi bili kvalitetno i pravovremeno odrađeni za svaki specifični cilj određene su aktivnosti, a 

radi lakšeg praćenja realizacije indikator aktivnosti i odgovorna ustrojstvena jedinica, tj. 

djelatnici Ustanove ili vanjski suradnici. Također, svaka aktivnost je povezana s osiguravanjem 

financijskih sredstava te se u tablici navodi izvor od kuda će se osigurati trošak provedbe 

(županijski proračun, vlastiti prihodi i/ili drugi izvori). 

NAPOMENA: Svakoj navedenoj aktivnosti pridružen je prioritet i to na način da se prioritet 1 dodjeljuje 
aktivnostima koje se obavezno moraju poduzeti u tekućoj godini. Prioritet 2 dodjeljuje se aktivnostima koje 
treba dovršiti, ali ukoliko postoji valjani razlog za njihovo neispunjavanje, postoji fleksibilnost u njihovom 
izvršavanju. Prioritet 3 dodjeljuje se aktivnostima koje se mogu poduzeti ukoliko nakon dovršenja aktivnosti 
prioriteta 1 i 2 ostane vremena i kapaciteta. 

SPECIFIČNI 

CILJEVI 
AKTIVNOST 

INDIKATORI 

AKTIVNOSTI 

PRIORITET ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA 

TROŠAK 

PROVEDBE 

A. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI (uključujući monitoring) 

A1 Održati 

travnjake i 

poplavne 

ekstenzivno 

korištene 

pašnjake na 

području 

županije u 

povoljnom 

stanju 

A1.1. 

Promoviranje 

redovne košnje 

košanica 

Odranskog polja 

Održana manifestacija 

''Kosci za kosce'', 

godišnje predstavljanje 

rezultat prebrojavanja 

ptice kosac na području 

Odranskog polja -  broj 

ptice kosac na 

odranskom polju za 

tekuću godinu 

1 
stručna služba; 

vanjski suradnici 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

A1.2. Ugradnja 

mjera zaštite 

ptice kosca u 

aktivnosti košnje 

livada 

Ugrađene mjere zaštite 

ptice kosca 
2 stručna služba 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

A1.3. Jačanje  

korištenja agro-

okolišnih mjera 

Održani radni sastanci, 

edukativne radionice 
2 stručna služba 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

A1.4. Suradnja s 

LD ''Patka'' radi 

košnje dijela 

zapuštenih livada 

Pokošene/ malčirane 

površine 
1 

stručna služba; LD 

''Patka'' 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 
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košanica između 

OK Sava-Odra i 

rijeke Odre 

A1.5. Poticanje 

izrade 

infrastrukture 

mostova 

Održani radni sastanci, 

odrađene aktivnosti koje 

vode provedbi projekta 

1 
stručna služba; 

vanjski suradnici 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

A1.6. Nadzor 

zaštićenog 

područja, 

suradnja s 

lokalnom 

zajednicom i 

nadležnim 

institucijama, 

uvjeti i mjere 

zaštite u šumsko-

gospodarskim i 

lovno-

gospodarskim 

osnovama 

Minimalno dva redovna 

terenska obilaska, 

nadzor područja po 

prijavi 

1 
stručna služba, služba 

čuvara prirode 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

A2 Očuvati 

povoljno 

stanje voda 

te vodenih i 

močvarnih 

staništa 

A2.1. Sudjelovati 

u procesima 

donošenja 

Programa 

upravljanja 

vodama 

Održani radni sastanci, 

terenski obilasci  

područja 

1 stručna služba Materijalni rashodi 

A2.2. Poticati 

izradu Studije 

retencije 

Odransko polje 

Održani radni sastanci 3 stručna služba Materijalni rashodi 

A2.3. Poticati  

revitalizaciju 

rukavaca na 

području 

Odranskog polja i 

Turopolja te 

ostalih područja 

Održani radni sastanci, 

terenski obilasci 

područja 

3 
stručna služba, služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 

A2.4. Promicanje 

suradnje i 

edukacije 

Održane radionice, 

primjerci tiskanog 

materijala 

2 

stručna služba, služba 

čuvara prirode, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Materijalni rashodi 
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A2.5. Organizirati 

redoviti nadzor 

stajaćica i ostalih 

vodenih staništa - 

uvjeti i mjere 

zaštite u 

ribolovno-

gospodarskim 

osnovama 

Terenski izlasci, Izvješće 

o nadzoru 
2 služba čuvara prirode 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje… 

A2.6. Nadzor 

zaštićenih 

područja s 

djelatnicima 

Hrvatskih voda, 

suradnja s 

lokalnom 

zajednicom i 

nadležnim 

institucijama 

Minimalno dva redovna 

terenska obilaska, 

nadzor područja po 

prijavi 

1 
stručna služba; služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 

A3 Očuvati 

povoljno 

stanje šuma 

i svih 

njihovih 

funkcija 

A3.1. Sudjelovati 

u izradi 

gospodarskih 

osnova Hrvatskih 

šuma i ugradnji 

uvjeta zaštite 

prirode 

Održani radni sastanci, 

terenski obilasci 
1 stručna služba 

 

Materijalni rashodi 

A3.2. Nadzor 

zaštićenih 

područja s 

djelatnicima 

Hrvatskih šuma, 

suradnja s 

lokalnom 

zajednicom i 

nadležnim 

institucijama 

Minimalno dva redovna 

terenska obilaska, 

nadzor područja po 

prijavi 

1 
stručna služba, služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 

A3.3. Suradnja s 

Hrvatskim 

šumama, JLS i 

lokalnim 

udrugama na 

organiziranju, 

izgradnji i 

održavanju 

poučnih staza u 

Održani radni sastanci, 

terenski obilasci , pomoć 

pri ishođenju dozvola, 

sudjelovanje u 

održavanju poučnih 

staza 

2 

stručna služba, služba 

čuvara prirode, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Mat. Rashodi, Zaštit, 

očuvanje, 

održavanje..., Projekt 

''Čudesna šuma Žutica'' 
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šumskim 

područjima 

(''Šuma Žutica'', 

''Šuma Marča'') 

A3.4. Suradnja s 

Hrvatskim 

šumama, JLS i 

lokalnim 

udrugama na 

organiziranju 

akcije čišćenja 

deponija smeća u 

zaštićenim 

područjima 

Očišćen jedan deponij 

smeća u zaštićenom 

području 

2 

stručna služba, služba 

čuvara prirode, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Mat. rashodi, Zaštita, 

očuvanje, 

održavanje..., Projekt 

''Čudesna šuma Žutica'' 

A4 Zaštita i 

promocija 

autohtonih i 

tradicijskih 

pasmina 

Zagrebačke 

županije 

A4.1. Zaštita i 

promocija 

autohtone 

pasmine konja 

hrvatski posavac 

Terenski obilasci, 

promocija na sajmovima, 

uzgojnim izložbama 

2 

stručna služba, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Zaštić. područja - 

staništa izvornih 

pasmina 

A4.2. Zaštita i 

promocija 

autohtone 

pasmine 

turopoljske svinje 

Terenski obilasci, 

promocija na sajmovima, 

uzgojnim izložbama 

2 

stručna služba, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Zaštić. područja - 

staništa izvornih 

pasmina 

A4.3. Zaštita i 

promocija 

tradicijske 

pasmine posavske 

guske 

Terenski obilasci, 

promocija na sajmovima 
1 

stručna služba, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Zaštić. područja - 

staništa izvornih 

pasmina 

A4.4. Suradnja s 

ovlaštenim 

uzgojnim 

organizacijama, 

uzgajivačima,nadl

ežnim 

institucijama i 

Hrvatskom 

poljoprivrednom 

komorom 

Održani sastanci za 

vezanu problematiku 

izvornih, zaštićenih i 

tradicijskih pasmina 

2 

stručna služba, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Zaštić. područja - 

staništa izvornih 

pasmina 

A5 Zaštita i 

očuvanje 

zaštićenih 

prirodnih 

A5.1. Izraditi 

nacrte Planova 

upravljanja za 

područje ekološke 

mreže RH 

Izrađeni nacrti Planova 

upravljanja 
2 stručna služba Materijalni rashodi 



15 

 

vrijednosti 

Zagrebačke 

županije 

HR2000670 Cret 

Dubravica u 

općini Dubravica 

te nacrta POR 

Crna Mlaka 

A5.2. Započeti s 

izradom nacrta 

pravilnika i/ili 

odlukama o 

mjerama zaštite, 

očuvanja, 

unapređenja i 

korištenja 

zaštićenog 

područja 

Izrađena dva Nacrta 

pravilnika i/ili odluka o 

mjerama zaštite, 

očuvanja, unapređenja i 

korištenja zaštićenog 

područja 

1 stručna služba Materijalni rashodi 

A5.3. Održavanje 

cretne vegetacije 

(Dubravica) 

Košnja 1 put godišnje 1 
stručna služba, 

Općina Dubravica 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje… 

A5.4. Nastavak 

provedbe 

projekata u 

kojima JU 

sudjeluje kao 

partner ili nositelj 

Provedene planirane 

projektne aktivnosti 
1 stručna služba Ostali projekti 

Raditi na izradi 

novih projekata 

Izrađen određen broj 

projekata 
2 stručna služba  

A5.5. Javljanje na 

natječaje 

Europske unije i 

sudjelovanje 

Javne ustanove 

kao partnerske 

institucije 

Prijavljeni projekti 3 stručna služba Ostali projekti 

A5.6. Nastaviti 

suradnju s 

Prirodoslovno-

matematičkim 

fakultetom 

Provedena istraživanja, 

terenska nastava, 

stručna praksa i sl. 

3 
vanjski suradnici, 

stručna služba 
Materijalni rashodi 

A5.7. Provesti 

istraživanje 

herpetofaune 

Natura 2000 

područja šume 

Završni izvještaj, promo-

eduktivni materijali 
1 vanjski suradnici Čudesna šuma Žutica 
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Žutice 

A5.8. Suradnja s 

dionicima 

prostora 

Održani sastanci 1 sve službe 
Materijalni rashodi, 

Zaštita, očuvanje … 

A6 Provoditi 

redovito 

praćenje 

stanja 

(monitoring) 

ciljnih vrsta i 

stanišnih 

tipova 

A6.1. Provođenje 

monitoringa vrste 

kosac (Crex crex) 

Izvješće o brojnom 

stanju ptice kosac u 

Odranskom polju 

1 

stručna služba / 

služba čuvara 

prirode, vanjski 

suradnici (T. Klanfar) 

Natura 2000 

A6.2. Provođenje 

monitoringa vrste 

bijela roda 

(Ciconia ciconia) 

Registar populacije 

bijelih roda s GPS 

koordinatama i 

fotodokumentacijom u 

sklopu  projekta ''Bijela 

roda u Zagrebačkoj 

županiji'' 

1 

stručna služba, služba 

čuvara prirode, 

vanjski suradnici (L. 

Basrek, volonteri 

promatrači ptica) 

Materijalni rashodi 

Bijela roda u ZG 

županiji 

A6.3. Provođenje 

monitoringa vrste 

orao štekavac 

(Haliaeetus 

albicilla) 

Proveden monitoring 

dva puta godišnje 
2 

stručna služba/ 

služba čuvara 

prirode, vanjski 

suradnici (D.Krnjeta, 

T. Rubinić, V. Pirša, T. 

Klanfar) 

Natura 2000 

A6.4. Provođenje 

monitoringa vrste 

lastavica (Hirundo 

rustica) i piljak 

(Delichon 

urbicum) 

Proveden monitoring 

jednom godišnje 
1 

stručna služba/ 

služba čuvara prirode 
Natura 2000 

A6.5. Provođenje 

monitoringa vrste  

Telestes souffia 

(blistavac) na 

području potoka 

Bregana 

Izvješće o stanju 

populacije vrste blistavac 

na području Natura 2000 

Potok Bregana 

1 

vanjski suradnici 

(Hrvatski institut za 

biološku raznolikost) 

Natura 2000 

A6.6. Terenskim 

obilascima vršiti 

nadzor i bilježiti 

poboljšanja ili 

probleme na 

određenom 

zaštićenom 

području 

Terenski izvještaji 3 
stručna služba/ 

služba čuvara prirode 
Materijalni rashodi 
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A6.7. Monitoring 

staništa 
Izvještaj 2 

vanjski suradnici, 

stručna služba 

Materijalni rashodi, 

Natura 2000 

A6.8. Monitoring 

ostalih vrsta 

(vidra, šišmiši, 

zimsko 

prebrojavanje 

ptica vodarica, 

orla kliktaša, crne 

rode, vodomara, 

pčelarica, piškura, 

velikog vijuna, 

jelenka i drugih 

vrsta saproksilnih 

kornjaša, velikog 

vodenjaka, 

velikog 

dunavskog 

vodenjaka) 

Izvještaj 3 
vanjski suradnici, 

stručna služba 

Materijalni rashodi, 

Natura 2000 

A6.9. Provesti 

prstenovanje 

ptića bijelih roda 

Broj prstenovanih ptića 1 vanjski suradnici Bijela roda 

A6.10. Praćenje 

stanja 

speleoloških 

objekata na 

području 

Zagrebačke 

županije 

Izvješće o stanju 

speleoloških objekata na 

području Zagrebačke 

županije 

1 

čuvarska služba, 

vanjski suradnici 

(Speleološki klub 

Samobor - dr.sc. 

N.Buzjak) 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje..., Natura 

2000 

A6.11. Vođenje 

evidencije o 

istraživanjima na 

zaštićenim 

područjima u 

Zagrebačkoj 

županiji 

Dostavljena ažurirana 

baza podataka 

Državnom zavodu za 

zaštitu prirode s 

recentnim 

istraživanjima, 

koordinirane aktivnosti 

vezano za prioritete 

1 
stručna služba/ 

služba čuvara prirode 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashodi 

B. SURADNJA I KOMUNIKACIJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM 

B1 Nastaviti 

dosadašnju 

suradnju s 

lokalnim 

B1.1. Organizirati 

događanja u 

suradnji s 

lokalnim 

udrugama, 

Broj održanih događanja 1 
stručna služba, ured 

ravnatelja 
Materijalni rashodi 
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stanovništvo

m i 

udrugama 

organizacijama i sl 

B1.2. 

Prisustvovati na 

redovnim 

skupštinama 

društava i udruga 

s kojima JU 

surađuje 

Broj posjećenih 

skupština 
2 stručna služba Materijalni rashodi 

B1.3. Uključivati 

lokalnu zajednicu 

u provedbi 

projekata 

Broj sastanaka i 

zajednički provedenih 

aktivnosti 

1 
stručna služba, 

vanjski suradnici 
Materijalni rashodi 

B1.4. Sazivati 

sastanke 

Suradničkog 

vijeća za područje 

Odransko polje - 

Turopolje 

Zapisnik sastanaka    1 stručna služba 

Upravljanje zaštić. 

područjem Turopolje- 

Odransko polje 

B1.5. Osnivanje 

suradničkih vijeća 

za ostala 

zaštićena 

područja 

Broj suradničkih vijeća, 

broj  održanih sastanaka 
3 stručna služba 

Materijalni rashodi, 

Zaštita, očuvanje … 

B1.6. Suradnja na 

izradi plana 

upravljanja i 

planiranju 

aktivnosti 

Broj održanih sastanaka 1 stručna služba 

Materijalni rashodi, 

Zaštita, očuvanje … 

C. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA 

C1 

Kontinuirani

m 

edukacijskim 

aktivnostima 

podizati 

razinu 

svijesti 

javnosti o 

zaštiti 

prirode 

C1.1. 

Kontinuirano 

informirati 

lokalno 

stanovništvo o 

zaštiti prirode 

putem lokalnih 

medija, letaka i 

brošura 

Broj nastupa u lokalnim 

medijima; broj 

sudjelovanja na 

sajmovima i 

manifestacijama; broj 

tiskanih letaka i brošura; 

broj objava na službenoj 

web stranici JU 

1 

stručna služba; služba 

čuvara prirode, ured 

ravnatelja, suradnica 

za odnose s javnošću 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

C1.2. U suradnji s 

obrazovnim 

institucijama 

provoditi 

Broj škola/fakulteta i 

učenika/studenata koji 

godišnje sudjeluju u 

1 
stručna služba; 

vanjski suradnici, 

suradnica za odnose 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 
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edukacijske 

programe 

programu. s javnošću 

C1.3. Obilježiti 

najvažnije 

datume u zaštiti 

prirode u suradnji 

s lokalnim 

školama. 

Izvještaji o obilježavanju 

najvažnijih datuma u 

zaštiti prirode 

1 
stručna služba; 

vanjski suradnici 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

C1.4. Održavati 

edukativne i 

stručne skupove 

Održan Edukacijsko-

stručni skup nastavnika 

geografije i biologije; 

održan skup prijatelja 

prirode Zagrebačke 

županije 

1 stručna služba 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

C1.5. Organizacija 

manifestacija, 

izložbi, radionica 

Broj organiziranih 

događanja 
2 

stručna služba;  ured 

ravnatelja 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

C2 Osmisliti 

turističko-

edukativnu 

ponudu 

temeljenu 

na 

interpretiran

oj prirodnoj 

baštini 

C2.1. Ostvariti 

suradnju s 

lokalnim 

turističkim 

subjektima 

Broj održanih sastanaka i 

donesenih zaključaka 
3 stručna služba Materijalni rashodi 

C2.2. Osmisliti 

turističko-

edukativni 

program za 

odabrana 

zaštićena 

područja 

Broj izrađenih 

materijala/programa 
2 

stručna služba, ured 

ravnatelja 
Materijalni rashodi 

D. POSJEĆIVANJE  I PROMOCIJA 

D1 

Poboljšati 

posjetiteljsk

u 

infrastruktur

u na 

zaštićenim 

područjima 

D1.1. Obnoviti 

postojeću 

posjetiteljsku 

signalizaciju na 

zaštićenim 

područjima 

Lokacija obnovljene 

posjetiteljske 

signalizacije 

2 

služba čuvara 

prirode, suradnica za 

odnose s javnošću 

Materijalni rashodi; 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje. 

D1.2. Raditi na 

osvještavanju 

posjetitelja 

zaštićenih 

područja da 

kontaktiraju 

Broj nastupa u lokalnim 

medijima; broj 

sudjelovanja na 

sajmovima; broj 

edukativnih programa 

1 
stručna služba; služba 

čuvara prirode 

Materijalni rashodi; 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje.. 
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djelatnike 

Ustanove prije 

dolaska 

D1.3. Putem 

projekata 

sufinancirati 

ulaganja u 

posjetiteljsku 

infrastrukturu 

Broj provedenih 

projekata 
2 stručna služba 

Uređenje Otruševačke 

spilje, Ostali projekti 

D1.4. Izrada 

promidžbenih 

materijala, 

brošura, suvenira 

i dr. 

Izrađeni materijali 1 
stručna služba;  ured 

ravnatelja 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

D2 

Promovirati 

zaštićena 

područja 

Zagrebačke 

županije 

D2.1. Promovirati 

zaštićena 

područja putem 

sajmova, 

manifestacija, 

edukativnih 

predavanja, 

izložbi, medija, 

službene web 

stranice JU 

Broj nastupa u lokalnim 

medijima; broj 

sudjelovanja na 

sajmovima i 

manifestacijama; broj 

tiskanih letaka i brošura; 

broj objava na službenoj 

web stranici JU 

1 
stručna služba; služba 

čuvara prirode 

Materijalni rashodi, 

Tajanstveni svijet 

Zagreb. županije 

D2.2. Koordinacija 

s TZ Zagrebačke 

županije i 

lokalnim 

turističkim 

zajednicama 

vezano za 

turističke 

aktivnosti u 

zaštićenim 

područjima i 

promidžbu 

prirodne baštine 

Zagrebačke 

županije 

Održani sastanci vezani 

za turističke aktivnosti u 

zaštićenim područjima i 

promidžbu prirodne 

baštine ZGŽ 

3 

Stručna služba, 

služba čuvara 

prirode, suradnica za 

odnose s javnošću 

Materijalni rashodi, 

Zaštita, očuvanje, 

održavanje…, tekući 

projekti 

E. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

E1 Izrada 

Programa 

aktivnosti u 

E1.1. Izraditi 

Program 

aktivnosti u 

provedbi 

Izrađen Program 

aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za 

1 
stručna služba; služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 
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provedbi 

posebnih 

mjera zaštite 

od požara od 

interesa za 

RH 

posebnih mjera 

zaštite od požara 

od interesa za RH 

RH u tekućoj godini 

E1.2. Redoviti 

protupožarni 

nadzor zaštićenih 

područja 

 

Obilasci zaštićenih 

područja 
2 

stručna služba; služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 

E1.3. 

Obavješćivanje 

javnosti i 

nadležnih službi o 

provedbi 

posebnih mjera 

zaštite od požara 

u zaštićenim 

područjima 

Priopćenje za javnost 

(web, sudjelovanje u 

javnim medijima) 

2 

stručna služba; služba 

čuvara prirode, 

suradnica za odnose 

s javnošću 

Materijalni rashodi 

E1.4. Izrada 

izvješća o 

provedbi 

posebnih mjera 

zaštite od požara 

u zaštićenim 

područjima 

Izrađeno i pravovremeno 

dostavljeno 
1 

stručna služba; služba 

čuvara prirode 
Materijalni rashodi 

E1.5. Suradnja s 

DUPS i 

županijskim 

vatrogasnim 

zapovjednikom s 

ciljem zajedničke 

provedbe mjera 

zaštite od požara 

Terenskim obilascima 

vršit će se protupožarni 

nadzor zaštićenih 

područja 

1 služba čuvara prirode Materijalni rashodi 

F. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE 

F1 Osigurati 

nastavak 

izrade akata,  

sigurne 

uvjete rada, 

nabavu 

potrebne 

F1.1. Sudjelovanje 

na Skupu 

ravnatelja javnih 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim 

područjima u RH. 

Sudjelovanje ravnateljice 

na skupu 
1 Služba ravnatelja 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 
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imovine i 

kontinuiranu 

edukaciju 

djelatnika 

Javne 

ustanove u 

skladu s 

potrebama 

njihovih 

službi 

F1.2. Sudjelovanje 

na Skupu stručnih 

službi javnih 

ustanova za 

upravljanje 

zaštićenim 

područjima u RH. 

Broj djelatnika koji su 

sudjelovali na skupu 

stručnih službi 

1 
stručna služba; služba 

čuvara prirode 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 

F1.3. Sudjelovanje 

na Godišnjem 

seminaru čuvara 

prirode u sustavu 

zaštite prirode u 

RH. 

Broj djelatnika koji su 

sudjelovali na skupu 

čuvara prirode 

1 služba čuvara prirode 
Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 

F1.4. Ojačati 

kapacitete JU u 

području 

interpretacije 

prirodne baštine 

Broj radionica na kojima 

su sudjelovali djelatnici 

JU 

2 vanjski suradnici Materijalni rashodi 

F1.5. Prema 

potrebi osigurati 

edukaciju 

djelatnicima javne 

ustanove. 

Broj djelatnika javne 

ustanove koji su 

sudjelovali u 

edukacijama 

(pismohrana, javna 

nabava, financije, odnosi 

s javnošću, usavršavanje 

stručne službe – 

monitorinzi, zaštita na 

radu) 

1 
djelatnici javne 

ustanove 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 

F1.6. Nastavak 

usklađivanja 

akata Javne 

ustanove s 

pozitivnim 

zakonskim 

propisima 

Broj izrađenih akata 1 
ravnateljica, 

djelatnici JU 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 

F1.7. Osigurati 

sigurne uvjete rad 

i nabavu 

potrebne imovine 

Nabavljena osobna 

zaštitna sredstva za 

djelatnike, namještaj za 

urede JU 

1 
ravnateljica, 

djelatnici JU 

Rashodi za zaposlene; 

Materijalni rashod 
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4. PROJEKTI 

 Iz programa IPA JU Zeleni prsten Zagrebačke županije od rujna 2014. sudjeluje kao 

partner u projektu „Sava Floodplain - Where Nature Meets Culture“ (Sava-kultura-Natura).  

Nositelj projekta je Zelena akcija, a ostali partneri su Brodsko ekološko društvo, Javna ustanova 

Natura Slavonica i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-

moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 €, a odvija se na području Grada 

Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije do ožujka 2016. (šifra 

A5.4., B1.4., C1.2.) 

 Javna ustanova sudjeluje i u Mreži SavaParks, koja se razvija kroz projekt „Jačanje zaštite 

rijeke Save i njenih poplavnih površina“, a koji Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi 

u suradnji sa njemačkom zakladom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i 

prirode. Projekt traje od 1.1.2014. do 31.12.2016. godine, a financiraju ga njemačka zaklada 

Euronatur, Europska komisija, zaklada Aage V. Jensen, zaklada Michael Otto Stiftung te 

organizacija Wetlands International. Unutar Mreže djeluju predstavnici zaštićenih područja, kao i 

raznih ustanova i udruga za zaštitu prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj 

Mreže parkova je prekogranično povezivanje zaštićenih područja kako bi se sačuvalo prirodno i 

kulturno naslijeđe uz rijeku Savu kroz održivo upravljanje tim područjima. (šifra A5.4.)  

 U sklopu Mreže SavaParks Javna ustanova prijavila je projekt „Miraculous Forest Žutica“, 

koji je odobren za sufinanciranje te će se provoditi u razdoblju studeni 2015. – kolovoz 2016. 

(istraživanje herpetofaune, promicanje zaštićenog područjam izrada edukativne brošure i karte 

te predavanja, promocija putem web stranica i završna promocija s izložbom)  (šifra B1.4., C1.2., 

A2.3., A5.4.) 

Od studenog 2014. Ustanova sudjeluje kao vanjski suradnik na projektu KUPA-NATURA 

zajedno s Veleučilištem u Karlovcu i Hrvatskim vodama. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a 

vrijednost 152.363,40 Eura. (šifra A5.4.) 

Planiran je nastavak tekućeg projekta ''Uređenje Otruševačke špilje'' kroz projekt 

„Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševečkoj špilji“ 

uz sufinanciranje sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti za 

projekt. Procijenjena vrijednost projekta je 800.000,00 kn, a od Fonda se očekuje sufinanciranje 

80% sredstava (640.000,00 kn). Projektom je predviđeno uređenje stubišta, izrada platformi i 

vizualnih komunikacija (info-panoa). (šifra D1.3.) 

Javna ustanova u 2016. godini financijski planira podržati projekt snimanja 

dokumentarnog filma „Čudesna šuma Žutica – Između dvije poplave“ u trajanju 30-35 minuta, 

autora Zorana Ožetskog, a čiji je cilj prikazati život i razvoj rijetkih biljnih i životinjski vrsta od 

ranog proljeća do kasne jeseni na Natura 2000 području šuma Žutica. (šifra A3.3., A3.4., D2.1., 

D2.2.) 

Projekt Bijela roda u Zagrebačkoj županiji provodi od 2009. godine, s ciljem očuvanja 

gnijezda bijele rode na krovovima objekata te participacije dijela troškova popravka krovišta, uz 

financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se planira provesti 

javascript:;
javascript:;
http://www.euronatur.org/
http://ec.europa.eu/index_hr.htm
http://www.avjf.dk/frontpage/
http://www.wetlands.org/
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i u 2016. godini. Ovim projektom se, vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze 

gnijezda bijelih roda godišnje isplaćuje naknada za održavanje krovišta u iznosu od 700,00 kn po 

gnijezdu. (šifra A6.2.)  

''Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje'' u cilju upravljanja i 

očuvanja zaštićenog područja provoditi projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta 

Selce u Općini Orle, aktivnosti za potrebe rada suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, 

očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija o Turopoljskom lugu i Odranskom polju. U tijeku je 

i priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava programa NIP „Revitalizacija drvenog 

mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle“. Projektom bi se financirala rekonstrukcija 

drvenog mosta iz zajma svjetske banke odobrenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao 

provedbenom tijelu, a koji most čini važnu poveznicu između dvaju zaštićenih područja te 

direkno utječe na održavanje i očuvanje zaštićenog područja. (šifra A 1, B1.4.) 

''Upravljanje zaštićenim područjem Park-šuma Tepec-Palačnik -Stražnik'' kroz koje će se u 

cilju upravljanja i revitalizacije u suradnji sa zainteresiranim dionicima prostora izraditi projekt 

uređenja, očuvanja i održavanja zaštićenog područja, kao i aktivnosti za potrebe rada 

suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija. (šifra 

A3.2., A3.3.) 

''Tajanstveni svijet Zagrebačke županije'' - kroz organiziranje predavanja i izložbi, 

sudjelovanjem na manifestacijama i sajmovima, izradom promidžbenog materijala i suvenira, 

obilježavanjem važnih datuma u zaštiti prirode, obilježavanjem 2016. godine kao godine bijele 

rode u Zagrebačkoj županiji, promicati zaštitu prirode i prirodnu baštinu Zagrebačke županije, 

poboljšati suradnju i komunikaciju s lokalnom zajednicom, udrugama, odgojno-obrazovnim 

institucijama i širom javnosti. (šifra C1)   

 

5. PLANIRANO PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA 

U PLANSKOJ GODINI 

PLANIRANO PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U PLANSKOJ GODINI 

Šifra 
aktivnosti iz 

GP 
  

koliko je često 
planiran 

monitoring 
(svake godine, 

svakih 5 
godina…) 

djelatnici javne ustanove 
(navesti službu)/ vanjski 
suradnici (navesti koji) 

referenca/kratak opis 
metodologije/nepoznata 

metodologija (ukoliko 
metodologija još nije 

definirana) 

navesti područje za koje se 
procjenjuje status očuvanosti 

vrste/stanišnog tipa (npr. područje 
cijelog ZP, cijelo područje EM, 

pojedini lokaliteti i sl.) 

KOD 
VRSTA/STA
NIŠNI TIP 

DINAMIKA 
PROVOĐENJ

A 

TKO PROVODI 
AKTIVNOSTI 

METODOLOGIJA 
ISTRAŽIVANJEM JE 

OBUHVAĆENO 

A6.1. 
kosac (Crex 
crex) 

svake godine 
vanjski suradnici 
Tomislav Klanfar i Vlatka 
Dumbović Mazal 

obilazak područja po 
danu te 3 noćna 
prebrojavanja 
pjevajućih mužjaka 

HR2000415 Odransko polje 
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A6.2. 
bijela roda 
(Ciconia 
ciconia) 

svake godine 
djelatnici javne ustanove 
(stručna služba) 

obilazak već poznatih 
lokacija gnijezda te 
ostalih područja ZGŽ 

područje cijele Zagrebačke 
županije 

A6.3. 

orao 
štekavac 
(Haliaeetus 
albicilla) 

svake godine 
djelatnici javne ustanove 
(stručna služba) 

obilazak lokacija po 
saznanju revirnika u 
suradnji s lokalnim 
šumarijama  

HR 2000465 Žutica, PRŠV 
Česma, POR Jastrebarski 
lugovi, dio Pokupskog 
bazena, okolica Dugog Sela 

A6.4. 

lastavica 
(Hirundo 
rustica) i 
piljak 
(Delichon 
urbicum) 

svake godine 
djelatnici javne ustanove 
(stručna služba) 

na temelju programa 
monitoringa kojeg je 
izradio DZZP 

  

A6.5. 
blistavac 
(Telestes 
souffia)  

svake godine vanjski suradnici (HIB) 
metoda istraživanja 
gustoće populacije 
pomoću mikročipova 

HR2001503 Bregana 

    A6.6. 
Monitoring 
staništa 

svake godine 
vanjski suradnici, stručna 
služba 

na temelju programa 
monitoringa kojeg je 
izradio DZZP 

 

A6.7. 

Monitoring 
ostalih vrsta 
(vidra, 
šišmiši, 
zimsko 
prebrojavanj
e ptica 
vodarica, 
orla kliktaša, 
crne rode, 
vodomara, 
pčelarica, 
piškura, 
velikog 
vijuna, 
jelenka i 
drugih vrsta 
saproksilnih 
kornjaša, 
velikog 
vodenjaka, 
velikog 
dunavskog 
vodenjaka) 

svake godine 
vanjski suradnici, stručna 
služba 

na temelju programa 
monitoringa kojeg je 
izradio DZZP 

 

A6.8. 
Prstenovanj
e ptića 
bijelih roda 

svake godine vanjski suradnici 
  

A6.9. 

Praćenje 
stanja 
speleoloških 
objekata na 
području 
Zagrebačke 
županije 

svake godine 

čuvarska služba, vanjski 
suradnici (Speleološki 
klub Samobor - dr.sc. 
N.Buzjak) 
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6. FINANCIJE 

 Prema Financijskom planu Javne ustanove planirani prihodi u 2016. godini iznose 

4.160.500,00 kuna. Uz sredstva planirana u Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu 

(3.348.500,00 kn), planirani su i prihodi od sredstava sredstva pomoći od strane Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jedinica lokalne 

samouprave i dr. (797.000 kn) te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, tj. 

vlastiti prihodi (15.000,00 kn). 

Ukupni planirani rashodi Javne ustanove za 2016. godinu iznose 4.160.500,00 kuna  

(3.348.500,00 kn iz Proračuna ZGŽ) za realizaciju Programa Redovna djelatnost Javne ustanove, a 

koja sadrži planirano realiziranje aktivnosti kroz rashode za plaće i materijalne rashode, te tekuće 

projekte Zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja, Kosci za 

kosce, Zaštićena područja - staništa izvornih pasmina, Bijela roda u Zagrebačkoj županiji, Ostali 

projekti, Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, Natura 2000, Uređenje Otruševačke spilje, 

Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje, Upravljanje zaštićenim područjem 

park šuma Tepec-Palačnik-Stražnik, Čudesna šuma Žutica, Tajanstveni svijet Zagrebačke županije. 

 

Troškovi planirani u 2016. godini 

Predmet nabave Ukupni trošak 
Izvori financiranja 

Županija 
Vlastiti 
prihodi 

Drugi izvori 
(pomoći) 

          

Rashodi za zaposlene 1.652.000,00 1.636.000,00   16.000,00 

Materijalni rashodi 539.500,00 539.500,00     

Zaštita, očuvanje, održavanje, 
promicanje i korištenje zaštićenih 
područja  

309.500,00 294.500,00 15.000,00 

  

Kosci za kosce 24.000,00 24.000,00 
 

  

Zaštićena područja - staništa 
izvornih pasmina 

50.000,00 50.000,00 
 

  

Bijela roda u Zagrebačkoj županiji 111.000,00 69.000,00 
 

42.000,00 

Ostali projekti 60.500,00 60.500,00 
 

  

Rashodi za nabavu dugotrajne 
imovine 

90.000,00 90.000,00 
 

  

Natura 2000 50.000,00 50.000,00 
 

  

Uređenje Otruševačke spilje 800.000,00 160.000,00 
 

640.000,00 

Upravljanje zaštićenim područjem 
Turopolje-Odransko polje 

120.000,00 120.000,00 
  

Upravljanje zaštićenim područjem 
park šuma Tepec-Palačnik-Stražnik 

240.000,00 140.000,00 
 

100.000,00 

Čudesna šuma Žutica 95.900,00 60.000,00 20.900,00 15.000,00 

Tajanstveni svijet Zag. županije 55.000,00 55.000,00 
  

Ukupno 4.197.400,00 3.348.500,00 35.900,00 813.000,00 
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Tijekom 2016. godine planirano je izdavanje koncesijskih dopuštenja za korištenje 

zaštićenih područja. Za te potrebe, Upravno vijeće u sklopu Godišnjeg programa za 2016. godinu 

donosi Cjenik usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti. Također je planirana i  

sajamska prodaja u svrhu promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.  

U nastavku se nalazi Cjenik korištenja zaštićenih područja na području Zagrebačke 

županije kojima upravlja Ustanova. 

 

Usluge JU ZELENI PRSTEN ZGŽ vezane za zaštićena područja 
    

Vrsta programa/djelatnosti/usluge 
Vremensko 
razdoblje  

Iznos (kn/god) 
    

          

Osnovna ulaznica*  (kretanje po obilježenim 
poučnim stazama bez pratnje stručnog vodstva) 

tijekom godine 10,00 kn / dan 

    

Usluge stručnog vodstva* tijekom godine 100,00 kn / sat     

Snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe* tijekom godine 
200,00 kn / dan + 

osnovna ulaznica za 
sve posjetitelje     

Događanja u komercijalne svrhe po danu tijekom godine 1.000,00 kn / dan 
    

Snimanje u komercijalne svrhe po danu tijekom godine 1.000,00 kn / dan 
    

Snimanje u komercijalne svrhe po satu tijekom godine 200,00 kn / sat 
    

Fotografiranje u komercijalne svrhe po danu tijekom godine 500,00 kn / dan 
    

Fotografiranje u komercijalne svrhe po satu tijekom godine 100,00 kn / dan 
    

Snimanje zaštićenog područja i prirodnih 
vrijednosti iz zraka  

tijekom godine 1.000,00 kn / dan 
    

Održavanje koncerata na otvorenom tijekom godine 1.000,00kn / dan 
    

Održavanje biciklističkih natjecanja, 
maratonskih utrka, orijentacijskog trčanja i 
ostalih sportskih događanja 

tijekom godine 500,00 kn / dan 
  

Održavanje biciklističkih natjecanja, 
maratonskih utrka, orijentacijskog trčanja i 
ostalih sportskih događanja 

tijekom godine 500,00 kn / dan 

    
*Za zaštićena područja i aktivnosti prema odluci 
Upravnog vijeća  
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7. ZAKLJUČAK 

 

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'', broj 80/13) i članka 

15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (''Glasnik Zagrebačke županije'', broj 

11/13, 5/14 i 17/14), Upravno vijeće donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja na području  Zagrebačke županije za 2016. godinu po 

prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (bivši Državni zavod za 

zaštitu prirode), a uz suglasnost izvršnog tijela županije.  

 

Ovaj Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja na području  Zagrebačke županije za 2016. godinu uputiti će se Županu Zagrebačke 

županije na dobivanje suglasnosti.  

 

 

KLASA: 023-01/15-02/10 

URBROJ: 238/1-128-15-4 

Zagreb, 14. prosinca 2015. 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
 

Mario Mikulić 
 

 

Koncesijska odobrenja 

Ovlaštenik (pravna ili 
fizička osoba) 

Djelatnost 
Datum 

sklapanja 
Ugovora 

Vremensko 
razdoblje 
koncesije 

Iznos 
(kn/ 
god) 

          
 

Stjepan Grgos,  
Gostionica ''Kod špilje'' 

(Otruševec,  
Otruševec 17/4) 

 

dovođenje, prihvat i vođenje posjetitelja na 
području spomenika prirode Otruševačka 

spilja 

20.05. 
2014. 

5 godina 1,00 


