
 

 

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      Upravni odjel za prostorno uređenje, 

             gradnju i zaštitu okoliša 

                           

 

KLASA: 351-01/12-01/20 

URBROJ: 2140/1-07-12-3 

Krapina, 02. ožujka  2012.    

 
          ŽUPAN 

                                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

  

                           
PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 

                       vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

 

- Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite,održavanja,očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko- 

zagorske županije za 2011. godinu 

- Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije za 2011. godinu, 

-dostavlja se 

 

  

PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  

 

                                 

 

 

NADLEŽNOST ZA 

DONOŠENJE:               Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ:      Župan 

 

IZVJESTITELJ:          Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

                                        uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

 

 

 

Čl. 16. Statuta Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije   i čl. 32.  

Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni  tekst i 

14/09).     

                                 



 

OBRAZLOŽENJE:                     
                

 Javna ustanova  za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko-zagorske županije dužna je sukladno članku 73. Zakona o zaštiti prirode (Narodne 

novine broj 70/05 i 139/08) obavljati djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog 

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

prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzirati  provođenje uvjeta i 

mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. 

 Nadalje sukladno odredbi članka 76. stavak 6. istog Zakona određeno je da  Javna 

ustanova dostavlja osnivaču izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program  

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja, do 

1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 

 Izvršavajući zakonske obveze u prethodnom razdoblju Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije je izradila svoje 

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i 

korištenja zaštićenih područja kojima upravlja na području Krapinsko-zagorske županije 

odnosno za 2011. godinu kao i Izvješće o  financijskom poslovanju Javne ustanove za  2011. 

godinu. 

 Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko-zagorske županije raspravljajući o Izvješću o ostvarivanju godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima 

upravlja Javna ustanova na području Krapinsko-zagorske županije  za 2011. godinu kao i o 

Izvješću o  financijskom poslovanju Javne ustanove za  2011. godinu, donijelo je na svojoj 

11. sjednici održanoj dana 10. veljače 2012. godine  zaključak o donošenju predmetnog 

godišnjeg izvješća o radu te predmetnog  izvješća o financijskom poslovanju Javne ustanove. 

 Ovo tijelo razmatrajući predmetno Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu kao i Izvješće o  financijskom poslovanju Javne 

ustanove za  2011. godinu (koje se u cijelosti daje u prilogu) utvrdilo je da je  isto izrađeno 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05 i 139/08), pa se 

temeljem navedenog predlaže Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu JU za 2011.g. i Izvješća o financijskom poslovanju JU za 2011.g., te iste podnese 

Županijskoj skupštini na usvajanje. 

 

  OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:    
  Provedba ovog Predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih 

sredstava Županije.                  

     

                                                                                                   PROČELNIK 

                                                                                  mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ. 

 

 

Prilog:  

1. Izvješće o ostvarivanju godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna  

            ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

            Krapinsko-zagorske županije za 2011.godinu 

2. Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  

Prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2011.god. 



 

                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  Ž U P A N 

KLASA: 351-01/12-01/20 

URBROJ: 2140/01-02-12-4 

Krapina, 07. ožujka 2012.   

 

                                                                               ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

PREDMET:  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim  

                        vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 

                        1. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

       promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja JU za 2011. 

  2. Izvješće o financijskom poslovanju JU za 2011. godinu 

 

 

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-

zagorske županije dana 07. ožujka 2012. godine  d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K 

 

           1. Utvrđuje se  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima 

upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.  

  2.  Utvrđuje se  Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju 

Javne ustanove  za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-

zagorske županije za 2011. godinu i davanju suglasnosti na raspored viška prihoda. 

 3. Prijedlozi zaključaka i Izvješća, iz toč. 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i 

čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i 

usvajanje. 

  4.  Za izvjestitelje po toč. 1. i 2.  ovog Zaključka zadužuju se  Ivan Ištok, dipl. ing. i  

Dijana Klasić, dipl. ing. . 

 

Ž U P A N   
 

            mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. Za Zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 

 

             

 



                            
   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

           PRIRODNIM VRIJEDNOSTIM NA PODRUČJU  

                KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

       Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

KLASA: 351-01/12-01/07 

URBROJ: 2140-18-12-5 

Krapina, 01. ožujka  2012.                                         

 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić,  župan 

 

KRAPINA 

 

 

Predmet: Izvješće o ostvarenju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i  

      korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje  

      zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za  

                 2011. godinu - dostavlja se 

 

 

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko – zagorske županije na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10. veljače 

2012. godine donijelo je navedeno Izvješće. 

  

U izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Ustanove tijekom 2011. godine 

po zakonom propisanim područjima rada. Predviđene aktivnosti iz Godišnjeg programa 

zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – 

zagorske županije,  za 2011. godinu tijekom iste godine su gotovo u potpunosti realizirane. 

 

 Sukladno gore navedenom, u privitku se dostavlja Izvješće o ostvarivanju godišnjeg 

programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima 

upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu. 

 

 
 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI  RAVNATELJA 

 

     Dijana Klasić. dipl.ing. 

. 

 

 



                                        
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA 

tel. 049 315 060 

 

 

Klasa: 351-01/12-01/07 

Urbroj: 2140-18-12-2 

Krapina, 10. veljače 2012. 

 

 

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 

70/05. i 139/08) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (Klasa: 351-01/06-

01/02, Urbroj: 2140/1-08-06-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na 11. sjednici 

održanoj dana 10. veljače 2012. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko – zagorske županije donosi Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i 

Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

prirodnih vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu i isto dostavlja 

osnivaču. 

 

2.  Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Prof. dr. sc. Ivan Martinić 

 

 

 

Dostaviti: 

Krapinsko-zagorska županija 

n/p župana 

 

 



                                                            
ŽUPANIJA KRAPINSKO- ZAGORSKA 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA 

ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH 

PODRUČJA KOJIMA UPRAVLJA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE  

ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapina, siječanj 2012. 
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I. UVOD  

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske 

županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je Odlukom Županijske skupštine od 11. studenoga 

2005. godine sukladno odredbi članka 202. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 

70/05). 

Zadaća je Ustanove obavljati djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja i 

prirodnih vrijednosti u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja 

prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite 

prirode na područjima kojima upravljaju. Na području Krapinsko – zagorske županije, uz 27% Parka 

prirode Medvednica kojim upravlja posebna Javna ustanova, trenutno je zaštićeno 15 objekata u 

kategorijama spomenik prirode, spomenik parkovne arhitekture te proširenjem značajnog krajobraza „ 

Zelenjak - Risvička i Cesarska gora, ukupna površina zaštićenog područja iznosi 64,48 km
2
. 

Donošenjem Uredbe Vlade RH o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 109/07.)  upravljanje 

biološki vrijednim   područjima je stavljeno u nadležnosti županijskih ustanova za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima. 

Na području KZŽ nacionalnom ekološkom mrežom (u daljnjem tekstu: NEM) obuhvaćeno je 

područje Maclja, Strahinjščice, vršni dio Ivanščice, Medvednice  te rijeka Sutla sa pojasom od 50 

metara, a gotovo cijelo područje županije važno je za zaštitu i očuvanje dvije ugrožene ptice – 

zlatovrane i rusog svračka.  

Tijekom 2011. godine u Ustanovi je bilo zaposleno 4  djelatnika i to: ravnatelj (VSS), stručna 

savjetnica (VSS) i stručna suradnica (VSS) te  od kolovoza i nadzornik (SSS) te u  sklopu programa 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ustanovi su primljena tri kandidata 

različitih struka: biolog, informatičar i geograf. U listopadu sporazumnim raskidom radnog odnosa  sa 

radom u Ustanovi je završila stručna suradnica.  

 

  

II.  GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 

KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA 

 

1. ZAŠTITA I MJERE ZAŠTITE 

U cilju provedbe mjera zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području županije, Ustanova je 

tijekom 2011. godine realizirala više projekta od kojih su posebno važni :  

  

 1) U suradnji sa Ekološkim društvom „ Eko“ Oroslavje i voditeljem projekta Ljiljana  Borovečki 

Voska ustanova je započela sa izvođenjem projekta  „Istraživanje zajednica suhih brdskih 

travnjaka razreda Festuco-Brometea te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti  u sastavu zajednica 

stijena i termofilnih šikara i šuma s prijedlogom zonacije Natura 2000 područja na širem 

području Strahinjščice“. Navedenim projektom će se izvršiti istraživanje  suhih brdskih travnjaka i 

zaštićenih biljnih svojti u sastavu stijena i termofilnih šikara na području Strahinjščice (područja  

Nacionalne ekološke mreže). Završetak projekta planira se u listopadu 2012. godine uz javnu 
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prezentaciju rezultata istraživanja, koji će poslužiti za budući monitoring, odnosno predstavljati će 

temelj za buduće projekte na ovom iznimno floristički vrijednom području. Projekt je sufinanciran od 

strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

 2) Proveden je monitoring u okviru projekta  "Praćenje populacija i kartiranje staništa biljnih 

svojti velika  sasa, alpski jaglac, kranjski ljiljan, bazgin kaćunak i ljetni jednolist na području 

Ivanščice, županija Krapinsko - zagorska", u suradnji sa Planinarskim društvom "Ravna gora" iz 

Varaždina, kao nastavak projekta započetog  2009. godine. Monitoringom je izvršena usporedba 

stanja istraživanih vrsta 2009. i 2010. godine, a popisano je tek 487 biljaka (Nikolić i sur., 2011). Od 

tog broja 53 vrste su uvrštene u Crvenu knjigu vaskularne flore (Nikolić i Topić 2005; Nikolić i sur., 

2011). Na njoj je do sada zabilježeno i 9 endema (Nikolić ed. 2011). I dalje ostaje činjenica da je do 

sada, zbog malobrojnih istraživanja na njoj popisan mali broj biljaka, a tek nedavno je otkriveno 

nekoliko značajnih biljnih svojti (Daphne cneorum, D. alpina, Allium victorialis, Huperzia selago, 

Asplenium trichomanes-ramosum) (Šincek, 2009 a i b; Šincek, 2011).  

 

3) U suradnji sa Hrvatskim herpetološkim društvom „Hyla“ provodi se projekt „Lokve ekološke 

mreže Krapinsko-zagorske županije“, koji zbog suše u 2011. godini produžen na 2012. godinu. 

Svrha ovog projekta je prikupljanje što većeg broja podataka i informacija o vodenim tijelima i izrada 

katastra lokvi na području NEM u KZŽ (Ivanščica, Strahinjščica, Macelj) kao i analiza vodozemaca i 

gmazova koji su prisutni na tom području. U okviru preliminarnog izvještaja ostvaren je  pregled 

literaturnih nalaza i rezultate terenskih istraživanja na području Ivanščice, Strahinjščice i Macelja.  

Analize predviđene projektnim zadatkom izraditi će se u sklopu završnog izvještaja. 

 

4) Već se više godina prati stanje kockavice, važne i ugrožene biljne vrste koja je nekada obitavala 

na širokom području uz rijeku Krapinu i Horvatsku, a čije stanište se zbog intenzivne izgradnje u tom 

području i regulacije korita vodotoka smanjuje. U suradnji sa osnovnim školama Krapinsko-zagorske 

županije te Državnim zavodom za zaštitu prirode (dalje: DZZP) i ove je godine zabilježeno stanje 

njenih populacijama na livadama na području Zlatar Bistrice, Konjščine, Zaboka, Gornje Stubice, 

Svetog Križa Začretja, a zabilježeno je i novo stanište na području Krapinskih toplica. Ukupni 

rezultati predstavljeni su Gradskoj vijećnici u Zaboku.  

  

5) Tijekom 2011. godine proveden je postupak proglašenja značajnog krajobraza Zelenjak-

Risvička i Cesarska gora te je započet postupak zabilježbe u zemljišne knjige.  Površina novog 

zaštićenog područja je 287,3 ha. Također su provedeni postupci javnog uvida unutar postupaka 

zaštite stoljetne lipe u Desiniću te hrasta Galženjaka u Stubičkim Toplicama.  

 

6) Nastavljene su aktivnosti iz sporazuma i ugovora između KZŽ i Varaždinske županije vezanog uz 

vrednovanje i izradu Stručne podloge za zaštitu područja  Ivanščice, Strahinjščice, Ravne gore, 

Maclja kao i područja uz rijeku Bednju kao zaštićene prirodne vrijednosti.  Ustanova je kao 

stručna institucija koja koordinira navedene aktivnosti  na području KZŽ prema DZZP-u dostavila 

potrebne podatke, a od DZZP su obavljene prve aktivnosti na valorizaciji i izradi stručne podloge te je 

dostavljeno ugovoreno izvješće. 
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 7) Ustanova je sredinom 2010. godine, zajedno sa hrvatskim i slovenskim partnerima, pripremila i 

prijavila projekt "Revitalizacija porječja rijeke Sutle" na natječaj za sufinanciranje iz IPA sredstava 

u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007-2013. Obzirom da u 

navedenom raspisu  za projekt nisu odobrena sredstva, tijekom 2011. godine provedene su aktivnosti 

na poboljšanju kvalitete projekta za novu prijavu.  

 

U cilju provedbe Zakona o zaštiti od požara prikupljeni su podaci Hrvatskih šuma d.o.o. vezani 

uz provođenje mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima koja obuhvaćaju šume i proslijeđeni 

nadležnoj Upravi za zaštitu i spašavanje i glavnom vatrogasnom zapovjedniku, kao i resornom 

ministarstvu. 

 

 

2. OČUVANJE I ODRŽAVANJE 

Ustanova je sukladno programu rada za 2011. godinu i sredstvima osiguranim u proračunu i iz drugih 

izvora, nastavila sa uređenjem zaštićenih područja. 

  

Poseban naglasak tijekom 2011. godine stavljen je na nastavak radova iz prijašnjih godina na 

uređenju značajnog krajobraza Zelenjak, te su provođeni radovi na uređenju prostora oko samog 

spomenika „Lijepoj našoj“ i područje uz cestu i rijeku Sutlu, kao i redovna košnja i čišćenje 

navedenog područja. Također je nastavljeno održavanje šetnice prema crkvi na Risvičkoj gori. 

Uređenje i održavanje područja značajnog krajobraza Zelenjak provodi se u suradnji s jedinicama 

lokalne samouprave (grad Klanjec i općina Kumrovec), te javnim poduzećima (Hrvatske vode, 

Hrvatske ceste, Vodoprivreda, Hrvatske željeznice) s ciljem očuvanja prirodnih i krajobraznih 

vrijednosti tog jedinstvenog lokaliteta. 

Za drveni pješački  most koji je zbog dotrajalosti i oštećenja od poplava zatvoren, izrađeni su 

nacrti te pribavljena drvena građa. Sanacija mosta očekuje se početkom 2012. godine.  

 

Aktivnosti redovnog održavanja i uređenja provođene su i u spomeniku parkovne arhitekture – 

park oko dvorca Hellenbach u Mariji Bistrici te oko dvorca Bežanec. 

 

 Krajem godine  provedena je prva faza sanacije krošnje stoljetne lipe u Desiniću prema 

smjernicama elaborata Procjene vitaliteta od tvrte Stablosan d.o.o. Orezivanje je provela tvrtka 

Švenda i sinovi.  

 

 

3. PROMICANJE I EDUKACIJA 

Uvažavajući nedostatno znanje i informiranost stanovništva KZŽ  o prirodnom bogatstvu i načinu 

kako se ophoditi i ponašati u prirodi,  Ustanova je pokrenula čitav niz aktivnosti na promicanju i 

edukaciji, te  aktivno uključila javnosti u sve aktivnosti vezane uz zaštitu prirodnih vrijednosti na 

području županije.  
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U veljači 2011. godine, u prostorijama gradske knjižnice  i čitaonice Antun Mihanović u 

Klanjcu, održana je prezentacija rezultata projekta „Studija inventarizacije i utvrđivanje stanja 

biološke raznolikosti rijeke Sutle, područja ekološke mreže „Sutla“ HR2001070“ kojeg su zajedno 

provele Ustanova  i Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije – Zeleni prsten Zagrebačke županije. Cilj 

projekta bilo je prikupljanje što kvalitetnijih podataka o stanju flore i faune rijeke Sutle i njenog 

obalnog pojasa te utvrđivanje općeg stanja biološke raznolikosti područja, kao podloge za izradu što 

učinkovitijeg Plana upravljanja ovim područjem, te za planiranje budućih projekata zaštite biološke 

raznolikosti područja. 

 

U ožujku 2011. u općinskoj vijećnici u Bedekovčini održana je prezentacija rezultata projekta 

„Inventarizacija močvarne vegetacije razreda Phragmito-Magnocaricetea na području KZŽ“ koji je 

tijekom 2010. godine Ustanova provela u suradnji sa Geotehničkim fakultetom iz Varaždina. Kao 

staništa ugrožena na svjetskoj razini, staništa močvarne vegetacije, pridonose sveopćoj biološkoj 

raznolikosti (staništa vrijedne flore i faune) te predstavljaju prirodne sustave za pročišćavanje 

zagađenih voda i tla.  

 

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, u travnju 2011. godine ispred Planinarske kuće 

Belecgrad predstavljena je edukativno – informativna ploča „Ugrožena i zaštićena flora Ivanščice“. 

Ploča prezentira rezultate projekta „Istraživanje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: velika 

sasa, alpski jaglac, kranjski ljiljan, bazgin kaćunak i ljetni jednolist na području Ivanščice, županija 

Krapinsko-zagorska“ koji je sufinanciran od strane DZZP-a, s ciljem inventarizacije i praćenja stanja 

vrijedne i ugrožene flore Ivanščice. Tabla istog sadržaja postavljena je i u Loboru. 

 

U okviru projekta prezentacije geološki vrijednih lokaliteta KZŽ u svibnju 2011. godine u Humu 

Zabočkom predstavljena je edukativno – informativna tabla „Fosili Panonskog mora“. Tabla je 

postavljena na lokalitetu „Plavinka“ koji je uređen zajedničkim snagama Ustanove, kuburaškog 

društva „Grof Kulmer“ iz Zaboka i komunalnog poduzeća „Plavinka“ iz Zaboka. 

 

U sklopu edukacije djelatnika Ustanove u svibnju  2011. godine u NP „Plitvička jezera“, u 

organizaciji DZZP-a, održan je 5. skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim 

područjima s ciljem informiranja, razmjene iskustava i edukacije djelatnika stručnih službi radi 

učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja, što 

je vrlo važno za učinkovitost sustava zaštite prirode u Hrvatskoj. 

 

Ustanova  je u svibnju 2011. godine organizirala obilazak primjera dobre prakse biljnih uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda u Sloveniji. Na stručnom obilasku sudjelovali su dožupan KZŽ, 

pročelnik županijskog upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, predstavnici Hrvatskih 

voda i Zagorskog vodovoda, predstavnici općina uz rijeku Sutlu i grada Klanjca, predstavnici 

projektantskih kuća, komunalnih poduzeća te potencijalni korisnici biljnih pročistača. Pod stručnim 

vođenjem djelatnika Ekoremedijacijskog tehnološkog centra (ERTC) iz Celja obiđene su 3  lokacije. 
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U okviru programa „Ptiček“ -  edukacija mladih čuvara prirode u KZŽ, koji se provodi već četiri 

godine, održana je dvodnevna radionica u Zelenjaku i na Bedekovčanskim jezerima u kojoj je 

sudjelovalo 20 učenika iz 5 osnovnih eko-škola sa područja naše županije (OŠ Gornja Stubica, OŠ 

Kumrovec, OŠ Marija Bistrica, OŠ Oroslavje, OŠ Belec). Kroz ovaj program dosad je potvrđeno i 

registrirano 92 mladih čuvara prirode u KZŽ iz 23 osnovnih škola sa željom da se obuhvate sve 

osnovne škole na području Krapinsko-zagorske županije. Cilj je projekta da učenike, koji pokažu 

najbolje rezultate na testiranju, kroz dvodnevne radionice uključi i upozna sa pojedinim segmentima 

prirode i sa postupcima i ponašanjem u prirodi te stvoranje jake grupe budućih, dobro educiranih i 

motiviranih ljubitelja i zaštitnika prirode.  

Provedena anketa u školama pokazala je dobre rezultate i metodologiju, te će se iste nastaviti i 

narednih godina s ciljem stvaranja mreže mladih čuvara prirode u svim županijskim osnovnim 

školama te njihovo aktivno uključivanje u programe i projekte. 

 

U listopadu 2011. godine Ustanova je učestvovala u manifestaciji „100% zagorsko“. Na štandu 

Ustanove posjetitelji su se mogli informirati o različitim ugroženim i zaštićenim ptičjim vrstama koje 

obitavaju na njenom području (više od 50% od ukupno zabilježenih vrsta u Hrvatskoj). Uz 

promotivne materijale posjetitelji su imali priliku okušati se i u prepoznavanju pojedinih vrsta ptica i 

njihovog glasanja  putem zanimljive audio-vizualne prezentacije. 

 

U sklopu obilježavanja Međunarodne godine šuma, Ustanova je uz sufinanciranje Ministarstva 

kulture, provela je projekt „Šume-zelena pluća Zagorja“ s ciljem promoviranja šuma kao važnog 

čimbenika očuvanja bioraznolikosti. 

U okviru projekta, u rujnu 2011. godine u Krapini, na dječjem igralištu kod festivalske dvorane, 

postavljena je edukativno-informativna piramida „Strahinjščica“ s podacima o šumama i ostaloj 

vrijednoj flori i fauni Strahinjščice. Uz Ustanovu i Ministarstvo kulture, u ovaj projekt su kao partneri 

uključeni Krapinsko-zagorska županija, Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Zagreb, Hrvatski 

šumarski institut Jastrebarsko, te Grad Krapina. 

U istom projektu održana je tematska manifestacija  „Šuma na dlanu – Kamenjak” organizirana u 

Stubičkim Toplicama na radnom poligonu uz poučnu stazu „Kamenjak“. U sklopu navedene 

manifestacije, institucije, poduzeća i udruge vezane uz gospodarenje i upravljanje šumama, Hrvatski 

šumarski institut iz Jastrebarskog, Hrvatske šume d.o.o. - podružnica Zagreb, Državni zavod za 

zaštitu prirode, Javna ustanova "Park prirode Medvednica“, Regionalna energetska agencija 

Sjeverozapadne Hrvatske, Unikomerc – Uvoz d.o.o. - Stihl, Švenda i sinovi d.o.o., Gljivarsko društvo 

„Blagva“ Stubičke Toplice i Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice promotivnim materijalima 

predstavili su posjetiteljima svoje djelatnosti i aktivnosti.  

U okviru istog projekta pripremljen je i predstavljen „Vodič za šumovlasnike – „Biološka 

raznolikost u privatnim šumama – što je i kako je čuvati?“ autora prof. dr. sc. Ivana Martinića sa 

Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izdavači vodiča su Krapinsko-zagorska županija i Javna 

ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije.  Vodič  će služiti privatnim šumovlasnicima na području Krapinsko-zagorske županije da se 

upoznaju i educiraju o važnosti i načinu očuvanja biološke raznolikosti šuma, njihovim općekorisnim 

funkcijama te održivom korištenju šuma.   
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Zadnja u nizu aktivnosti u projektu bila su predavanja  koje je Ustanova sa partnerima Hrvatske 

šume d.o.o. zagreb, Uprava šuma Podružnica Zagreb i Hrvatskim šumarskim institutom Jastrebarsko 

organizirala za privatne šumovlasnike KZŽ, a održana su u Gornjem Jesenju i u Zlataru. 

 

Još u ožujku 2009. godine na državnoj razini započela je priprema Projekta ulaganja u zaštitu prirode 

u RH (Croatia Nature Protection Investment Project – CNPIP) financiranog od strane Svjetske banke, 

s ciljem pomoći pri uspostavi i provedbi ekološke mreže Europske unije NATURA 2000, te jačanja 

kapaciteta svih struktura zaštite prirode na lokalnoj i nacionalnoj razini, u smislu obrazovanja i 

usavršavanja, financijske i stručne pomoći pri izradi planova upravljanja zaštićenih područja i 

područja Ekološke mreže. Tijekom 2011. godine ostvareni su svi preduvjeti za početak radova na 

promidžbeno-edukacijskom centru u Radoboju te su isti i započeti. Troškovnička vrijednost radova na 

uređenju objekta iznosi preko 1.500.000,00 kuna i u potpunosti se financira sredstvima Svjetske 

banke. To je prvi objekt takve vrste u Županiji koji bi služio za prezentaciju prirodnih vrijednosti 

županije, održavanje edukativnih radionica, predavanja i izložbi u organizaciji Ustanove. Obzirom da 

će s objekt koristiti za ekološku edukaciju školske populacije s ciljem njihovog aktivnog uključivanja 

u zaštitu prirode, a posebno za obuku mladih čuvara prirode Krapinsko – zagorske županije, prostor 

će se opremiti edukativnom opremom kao što su vitrine sa eksponatima, mikroskopi, lupe i ostalo. 

Uređenjem i opremanjem ovog objekta stvorit će se uvjeti za kvalitetniju prezentaciju i očuvanje 

područja europske mreže NATURA 2000, budućeg zaštićenog područja Hrvatsko zagorje, kao i 

ostalih znamenitosti ovog kraja i čitave županije, te definirati Radoboj kao interesantnu turističku 

destinaciju. Planirano je da će građevinski dio radova na edukacijsko-promidžbenom centru u 

Radoboju biti završen tijekom 2012. godine. 

 

 

Internet stranica Ustanove, tijekom godine je ažurno nadopunjavana sa novostima i izvršene su 

manje korekcije u svrhu poboljšanja preglednosti podataka. I tijekom 2011. godine rad Ustanove, 

provedbu projekata i njihovu prezentaciju kontinuirano pratili elektronski i pisani mediji što je 

omogućilo da i šira javnost dobi uvid u aktivnosti Ustanove, a što je još važnije i na taj se način jačao 

senzibilitet i upoznavalo stanovništvo o ulozi i važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti naše županije. 

 

 

4. ODRŽIVO KORIŠTENJE 

U cilju održivog korištenja prirodnih vrijednosti i promicanja održivog korištenja prirodnih dobara, 

Ustanova je surađivala s Upravom za zaštitu prirode i nadležnim županijskim službama  prilikom 

utvrđivanja uvjeta i mjera zaštite prirode i dopuštenja za radnje i zahvate u prirodi i područjima NEM. 

 

Sukladno zahtjevima institucija, tijela državne i regionalne uprave, davana su stručna mišljenja u 

postupcima koji bi mogli imati utjecaj na zaštićene prirodne vrijednosti, područja nacionalne ekološke 

mreže kao i potencijalna područja NATURA 2000. 

U cilju poboljšanja stanja i normativnog reguliranja zahvata i aktivnosti u zaštićenim područjima 

te održivog korištenja sredinom godine u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, 

započeta je izrada Pravilnika o unutarnjem redu za paleontološki spomenik prirode Hušnjakovo i 

spomenik parkovne arhitekture u Oroslavju Donjem. 
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Ustanova je bila uključena u rad Savjeta župana za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode 

koji bi trebao pomoći u definiranju, stručnom provođenju prostorne politike sa ciljem očuvanja 

prirode i okoliša. 

 

U cilju očuvanja prirodnih vrijednosti županije kroz projekte održivog razvoja, Ustanova se 

uključila kao partner u izradu strateških razvojnih dokumenata i pripremu domaćih i stranih  projekta 

kao institucija čije će sudjelovanje u takvim projektima biti nužno i obvezujuće.  

       
 

 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI RAVNATELJA  

Dijana Klasić dipl.ing
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SKRAĆENI PRIKAZ PROVEDBE GODIŠNJEG PROGRAMA USTANOVE  

U 2011. GODINI 

 
1. ZAŠTITA I  MJERE ZAŠTITE 

Aktivnosti Mjesec 

Završen postupak zaštite značajnog krajobraza „Zelenjak - Risvička i 

Cesarska gora“  

I-XII 

Proveden javni uvid u postupaku zaštite stoljetne lipe u Desiniću i hrasta 

Galženjaka  

 

Provedeni projekti monitoringa (vrijedna flora Ivanščice) te  inventarizacija, 

izrada katastra lokvi i analiza herpetofaune (zbog suše projekt je produžen do 

svibnja 2012. godine) i istraživanje zajednica suhih brdskih travnjaka, stijena i 

šikara na širem području strahinjščice ( završetak rujan 2012.) 

III-XI 

Sudjelovanje u projektu praćenja populacije ugrožene biljne vrste kockavice  III- V 

Sudjelovanje na radionicama/edukaciji za početak izrade Plana upravljanja za 

rijeku Sutlu koji će se financirati iz projektnog ciklusa IPA 2009. 

(MANMON) 

VI-XII 

Uključivanje ustanove u postupak izrade Stručne podloge evaluacije za zaštitu 

područja Hrvatskog zagorja kao stručne institucije za koordinaciju poslova na 

području naše županije 

VI-XII 

Upisivanje zaštićenih područja u zemljišne knjige Kontinuirano 

Priprema projekata i prijava na natječaje Kontinuirano 

Pripreme za provedbu Uredbe o ekološkoj mreži Kontinuirano 

Terenski obilazak zaštićenih područja Kontinuirano 

Prikupljanje podataka i kreiranje vlastite GIS baze Kontinuirano 

Provedene mjere zaštite prirode, zaštite od požara, biljnih bolesti i štetnika i 

dr. 

Kontinuirano 

 

 
2. OČUVANJE I ODRŽAVANJE 

Aktivnosti Mjesec 

Održavanje, uređenje i sanacija područja značajnog krajobraza Zelenjak II-XII 

Stručna suradnja kod obnove i održavanja starog voćnjaka u Radoboju III 

Radovi na sanaciji  suhe brdske livade na obroncima Strahinjščice IV 

Sanacija (košnja, orezivanje suhih grana) na području zaštićenog spomenika 

parkovne arhitekture oko dvorca Bežanec te Oroslavje Donje 

III-XII 

Aktivnosti redovnog održavanja i uređenja (park oko dvorca Hellenbach i 

Donje Oroslavje) 

III-XII 

Priprema za ponovnu prijavu IPA projekta „Revitalizacija porečja rijeke 

Sutle“ 

X-XII 

Sanacija krošnje stoljetne lipe u Desiniću XII 

3. PROMICANJE I EDUKACIJA 

Aktivnosti Mjesec  

Priprema i početak provođenja Projekta ulaganja u zaštitu prirode u RH I-XII 
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(CNPIP) –  Edukativno-promidžbeni centar u Radoboju   

Prezentacija rezultata projekta inventarizacije rijeke Sutle „Studija 

inventarizacije i utvrđivanje stanja biološke raznolikosti rijeke Sutle, područja 

ekološke mreže „Sutla“ HR2001070 

II 

Prezentacija rezultata prebrojavanja kockavice na na području KZŽ III 

Prezentacija rezultata projekta inventarizacije močvarne vegetacije razreda 

Phragmito-Magnocaricetea na području KZŽ 

III 

Postavljene i prezentirane informativno-edukativne table „Ugrožena i 

zaštićena flora Ivanjščice“ u Loboru i Belcu 

IV-V 

Sudjelovanje na stručnim radionicama i znanstvenim skupovima (skup 

stručnih službi – Plitvička jezera, posjet NP Hohe Tauren u Austriji, obilazak 

biljnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Sloveniji, skup 

ustanova/ravnatelja u Primorsko-goranskoj županiji)  

IV-XII 

Projekt „Ptiček“- edukacija mladih čuvara prirode - održana dvodnevna 

radionica na kojoj je sudjelovalo 20 učenika iz 5 osnovnih eko- škola s 

područja naše županije 

V 

Projekt «Provedbeni projekt prezentacije značajnih geoloških znamenitosti 

Krapinsko-zagorske županije» - postavljena informativno – edukativna tabla 

na geološki vrijednom lokalitetu u Humu Zabočkom  „ Fosili Panonskog 

mora“ 

V 

Sudjelovanje na manifestaciji 100% zagorsko X 

Postavljena i predstavljena edukativno informativna piramida u sklopu 

projekta „Šume - zelena pluća zagorja“ 

IX 

Manifestacija  „Šuma na dlanu Kamenjak“ X 

Obilježavanje Međunarodne godine šuma – prezentacija vodiča za 

šumovlasnike „Biološka raznolikost u privatnim šumama“ – Što je i kako je 

čuvati? tiskanog u sklopu projekta „Šume - zelena pluća zagorja“ 

XI 

Održana dva predavanja za privatne šumovlasnike na području KZŽ (Gornje 

Jesenje, Zlatar) 

XI 

Pripreme za  edukativne radionice u sklopu projekta „Remedisanus“ XII 

Sudjelovanje i prezentacija za medije (sudjelovanje u televizijskim i radijskim 

emisijama, prezentacija u tiskanim medijima) 

 

kontinuirano 

 



 11 

 

 

4. ODRŽIVO KORIŠTENJE 

Aktivnosti Mjesec 

Izrada Pravilnika o unutarnjem redu za paleontološki spomenik prirode 

Hušnjakovo i spomenik parkovne arhitekture park oko dvorca Oroslavje 

Donje 

IV-XII 

Jačanje ekološke svijesti  interesnih skupina  o važnosti zaštite prirode i 

očuvanja biološke raznolikosti 

kontinuirano 

Aktivno uključivanje u rad Savjeta župana za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša i prirode 

kontinuirano 

Partnerstvo i suradnja kod međunarodnih  lokalnih projekata  u zaštiti prirode 

i okoliša 

kontinuirano 

Prikupljanje podataka i kreiranje vlastite GIS baze kontinuirano 

Sudjelovanje u postupcima davanja smjernica i mišljenja na prostorno-plansku 

dokumentaciju i planove gospodarenja prirodnim resursima, te mjera i uvjeta 

zaštite prirode 

kontinuirano 

Sudjelovanje u pripremi, definiranju i izradi strateških dokumenata i 

projektnih zadataka za međunarodne natječaje koji se financiraju iz 

međunarodnih fondova, a vezanih uz provedbu Uredbe o ekološkoj mreži 

 

kontinuirano 

 

 

 

 



 

                            
   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM 

           PRIRODNIM VRIJEDNOSTIM NA PODRUČJU  

                KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

       Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060 

KLASA: 351-01/12-01/07 

URBROJ: 2140-18-12-6 

Krapina, 01. ožujka  2012.                                       

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                                 

      mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić,  župan 

                          

KRAPINA 

 

Predmet: Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko–zagorske županije za 2011.      

godinu – dostavlja se 

 

Člankom 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije propisano je da  Upravno vijeće 

podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po 

usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća. 

 Izvješće o poslovanju Ustanove izradio je Računovodstveni odjel  Krapinsko-zagorske 

županije koji vodi i financijsko poslovanja  Ustanove. 

 Iz izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2011. godine utvrđeno stanje novčanih 

sredstava iznosi 41.244,32 kune.  

 Ukupno ostvareni prihod u 2011. godini iznosio je 1.099.759,31 kune što je za više od 

71,871,29 kuna više nego 2010. godine. Glavnima sredstava je iz županijskog proračuna 

1.024.341.69 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) 

dobiveno 41.417,45 kuna. 

 Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 1.086.932,72 kuna i najvećim dijelom su se 

odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekata istraživanja i monitoringa  te uređenja 

zaštićenih prirodnih vrijednosti.  

  

 U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacija financijskog plana za razdoblje 

siječanj-prosinac 2011. godine po stavkama. 

 

 Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – 

zagorske županije za 2011. godinu sa Zaključkom Upravnog vijeća. 

 

 

 
OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI  RAVNATELJA 

 

     Dijana Klasić. dipl.ing. 



                                        

                                   
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA 

tel. 049 315 060 

 

 

Klasa: 351-01/12-01/07 

Urbroj: 2140-18-12-3 

Krapina, 10. veljače 2012. 

 

 

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 

70/05 i 139/08.) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko–zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, 

Urbroj: 2140/1-08-06-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Krapinsko–zagorske županije na 11. sjednici održanoj 

dana 10. veljače 2012. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Krapinsko–zagorske županije donosi Izvješće o financijskom poslovanju Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske 

županije za 2011. godinu i isto dostavlja osnivaču. 

 

2. Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 41.244,32 kune 

korist će se za podmirenje obveza u 2012. godini. 

 

3.  Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Prof. dr. sc. Ivan Martinić 

 

 

Dostaviti: 

Krapinsko-zagorska županija 

n/p župana 

 













 
 

                          

 

 

 
 
KLASA: 351-01/12-01/20 
URBROJ: 2140/01-01-12-5 
Krapina, 19. ožujka 2012.   

 
 

Na temelju članka 17.  Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.),  
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 
2012. godine donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o  

prihvaćanju Izvješća o  ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja  

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima  
na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu 

   
  I. Prihvaća se Izvješće  o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja    

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 
2011. godinu KLASA: 351-01/12-01/07, URBROJ: 2140-18-12-2 doneseno na 11. sjednici 
Upravnog vijeća održanoj dana  10. veljače 2012.  godine. 
  
 II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

 
                        PREDSJEDNIK 
                                                                                                         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                              Višeslav Ćuk, dr. med. 
 
Dostaviti: 
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim        
    prirodnim vrijednostima na području KZŽ,  
    n/p o. d. ravnatelja, Krapina, Magistratska 1,        
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 

 
 
 
 

 



 

                          

 

 

 
 
KLASA: 351-01/12-01/20 
URBROJ: 2140/01-01-12-6 
Krapina, 19. ožujka 2012.   
 
 
 

Na temelju članka 17. i članka 50. st. 5. Statuta Krapinsko - zagorske županije 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 
14/09.),  Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2012. godine donijela je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
   
  I. Prihvaća se Izvješće  o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. 
godinu KLASA: 351-01/12-01/07, URBROJ: 2140-18-12-3 doneseno na 11. sjednici Upravnog 
vijeća održanoj dana  10. veljače 2012.  godine. 

 
 II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini njegov sastavni dio. 
 
 III. Daje se suglasnost na raspored viška prihoda poslovanja na dan 31. 12. 2011. 
godine u iznosu od 41. 244,32 kune, na način da se isti koristi za podmirenje obveza u 2012. 
godini.  
 
 
 

 
                                 PREDSJEDNIK 
                                                                                                      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                                                                         Višeslav Ćuk, dr. med. 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim        

prirodnim vrijednostima na području KZŽ,  
n/p o. d. ravnatelja Krapina, Magistratska 1,        

2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      
3. za prilog zapisniku, 
4. za Zbirku isprava,         
5. Pismohrana. 

 
 
 
 
 


