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ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE UČKA" 

 

održane u upravi Javne ustanove "Park prirode Učka", Liganj 42, Lovran,  

dana 24. veljače 2015. godine 

 

Početak u 09,00 sati. 

 

Nazočni: 

1. doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković 

2. gdin Domijan Kršanac 

3. gdin Valdi Gobo 

4. gdin Fernando Kirigin 

5. gdin Egon Vasilić, ravnatelj JU "PP Učka" 

6. gđa Dijana Župan, stručna voditeljica JU "PP Učka" 

7. gdin Žarko Erceg, glavni čuvar prirode JU "PP Učka" 

 

Gospođa Dijana Vuletić opravdala je svoj nedolazak obvezama na poslu. 

Predsjednica, gđa Vahtar Jurković, otvara sjednicu Upravnog vijeća te predlaže, a članovi 

jednoglasno usvajaju sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika sa 17. sjednice UV 

2. Izvješće o aktivnostima i radu Ustanove za period od održavanja posljednje 

sjednice 

3. Usvajanje Izvješća o radu JU PP Učka za 2014. godinu 

4. Podnošenje Financijskog izvješća za 2014. godinu 

5. Donošenje Cjenika Ustanove za 2015. godinu 

6. Informacija o Odluci Ministra zaštite okoliša i prirode o naknadi za rad članova UV 

7. Donošenje Odluke o nabavi vozila putem operativnog leasinga uz sufinanciranje 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

8. Donošenje Odluke o prodaji vozila Lada Niva 

9. Razno 

 

AD 1.) 

 

Na prijedlog predsjednice, gđe Vahtar Jurković, bez primjedbi, jednoglasno se usvaja 

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća JU "PP Učka". 

 

AD 2.) 

 

Ravnatelj, gdin Vasilić, podnio je izvješće o aktivnostima i radu Ustanove u periodu od 

održavanja posljednje sjednice UV: 

Saldo na žiro računu Ustanove na dan 23. veljače iznosi 21.227,92 kn. Od strane   

MZOIP-a do danas nije uplaćeno ništa. 

- Aktivnosti na Projektu izgradnje Centra za posjetitelje Poklon nastavljene su vrlo 

intenzivno. Dnevno se razrađuju sadržaji postava – uređuju tekstovi, odabiru 

fotografije i dr. u suradnji s izrađivačima muzeloškog postava. Očekujemo skori 

završetak ovog posla i raspisivanje natječaja MRRFEU za sufinanciranje projekta iz 

strukturnih fondova EU. 

- Od 09. do 14. prosinca 2014. godine na Poklonu je održana manifestacija Božićna 

bajka u PP Učka. Odaziv je bio jako dobar, tako da je tijekom tri dana koja je 

manifestacija bila otvorena za javnost na Poklon došlo više od tisuću djece u pratnji 

svojih roditelja. 
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- S Općinom Lovran i TZ Lovran započeli smo projekt poučne staze o marunima . Staza 

bi započinjala pred Upravnom zgradom I kružno vodila do nasada maruna iznad Ivulića 

ukupne dužine oko 1500 m s osam poučnih tabela. 

- U 2015. godini nastavljeni su redoviti mjesečni sastanci ravnatelja Ju nacionalnih 

parkova i parkova prirode i MZOIP-a. Do sada su održana dva sastanka, jedan u Zaboku 

i jedan u Samoboru.  

- Ravnatelj informira članove UV da je od MZOIP-a zatražena suglasnost za sezonsko 

zapošljavanje djelatnika na prodaji suvenitra i informiranju posjetitelja te protupožarnoj 

zaštiti. 

- Planira se raspisati natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

za tri djelatnika-ce. 

- Kroz projekt PARCS izrađena je jednostavna studija opravdanosti nabave midi busa (30 

tak putnika) za potrebe prijevoza u Parku. Studija je potvrdila opravdanost nabave 

takvog vozila te će se s vodstvom projekta nastaviti aktivnosti na nabavi vozila. 

 

AD 3.) i AD 4.) 

 

Gđa Vahtar Jurković predlaže, a članovi Upravnog vijeća prihvaćaju, da se točke 3. i 4. 

dnevnog reda obrade zajedno. 

Kao što je to utvrđeno člankom 21. Statuta JU "PP Učka", gdin Vasilić je Upravnom vijeću 

podnio i detaljno obrazložio "Izvješće o radu Ustanove za 2014. godinu". Dokument su 

članovi Upravnog vijeća, zajedno s ostalim materijalom, dobili prethodno na uvid uz poziv 

za sjednicu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, Upravno vijeće jednoglasno 

je donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o radu JU "PP Učka" za 2014. godinu.  

(Napomena: tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika.) 

Gdin Vasilić je članovima UV podnio "Financijsko izvješće za 2014. godinu", obrazlažući 

stavke prihoda i rashoda. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 

prihvatili "Financijsko izvješće za 2014. godinu". Ravnatelj je članovima podnio i detaljno 

izvješće o ostvarenju vlastitih prihoda i njihovoj strukturi u 2014. godini. 

Ujedno je predložio da se sukladno članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu donese Odluka o raspodjeli rezultata. Nakon kraće rasprave usvojena je 

Odluka o raspodjeli rezultata. (Napomena: tekst Odluke nalazi se u privitku ovog 

Zapisnika.) 

 

 

AD 5.) 

 

Gdin Vasilić obrazlaže članovima vijeća prijedlog Cjenika Ustanove za 2015. godinu kojeg 

su članovi dobili uz poziv za sjednicu.  

U tijeku je donošenje Pravilnika o koncesijskim odobrenjima kojim će se regulirati ovo 

područje pa su i u cjeniku u odnosu na dosadašnji dodane stavke koje se odnose na 

koncesijska odobrenja za vođenje posjetitelja, i dr. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni jednoglasno je donesen Cjenik usluga i 

naknada Javne ustanove "Park prirode Učka" za 2015. godinu. 

(Napomena: cjenik se nalazi u privitku ovog Zapisnika.) 

 

 

AD 6.) 

 

Ravnatelj upoznaje članove da je Mnistar zaštite okoliša i prirode sukladno odredbi članka 

133. Zakona o zaštiti prirode donio Odluku o visini naknada za rad članovima Upravnih 

vijeća Nacionalnih parkova i Parkova prirode. Odluku su članovi Upravnog vijeća dobili 

prethodno uz materijal za sjednicu. 

Članovi su nakon kraće rasprave primili na znanje navedenu Odluku koja se primjenjuje 

od veljače 2015. godine. 
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AD 7.) 

 

Ravnatelj informira članove da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio 

Odluku kojom se Nacionalnim parkovima i Parkovima prirode odobrava sufinanciranje 

nabave novih vozila u visini od osamdest posto. Uvjet je da vozila budu električna, 

hybridna ili plug.in, te da  Ustanova proda staro vozilo. Dopis Fonda dostavljen je 

članovima uz materijal za sjednicu. Kako je na snazi Odluka Vlade RH o zabrani kupovine 

osobnih vozila, vozila se mogu nabaviti isključivo na operativni leasing. Razmatrajući 

potrebu nabave novog vozila i analizirajući stanje voznog parka čija je prosječna starost 

devet godina predlaže se nabava jednog hybridnog vozila niže srednje/kompakt klase, a 

prodaja Lade Nive stare trinaest godina. Nakon kraće rasprave članovi vijeća dali su  

suglasnost ravnatelju za pokretanje i provedbu postupka nabave vozila, a sukladno 

odredbi Statuta JU PP Učka koja regulira sklapanje Ugovora kada se financira u potpunosti 

ili dijelom sredstvima trećih osoba. (Napomena: Tekst Odluke nalazi se u privitku 

Zapisnika.) 

Ravnatelj informira članove da se razmatra nabava 10 električnih bicikla također 

sufinancirana na isti način. O tijeku će članovi vijeća biti obaviješteni na narednim 

sjednicama. 

 

 

AD 8.) 

 

Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da vezano uz prethodnu točku dnevnog reda donesu 

Odluku o prodaji vozila Lada Niva, kako bi se ispunio uvjet Fonda o potrebi zamjene 

postojećeg vozila novim, ekološki prihvatljivijim. Članovi su jednoglasno donijeli Odluku o 

prodaji vozila Lada Niva i zadužili ravnatelja da provede propisanu proceduru. (Napomena: 

Tekst Odluke nalazi se u privitku Zapisnika.) 

 

 

AD 9.) 

 

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće da je rok za korištenje sredstava FZOEU predviđenih 

za konzultantske usluge izrade prijavnih obrazaca na natječaj ERDF-a Ministarstva 

regionalnog razvoja i EU fondova za projekt „Centar za posjetitelja Poklon“ aneksom 

ugovora produljen do lipanja 2015. godine. Upravno vijeće dalo je suglasnost na 

korištenje tih sredstava u 2015. godini. 

Ravnatelj obavještava UV da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 

energentu koji bi se koristio u Termoelektrani Plomin III. Park prirode Učka uključen je u 

taj proces kao jedan od dionika. 

Predsjednica Vahtar Jurković članovima Upravnog vijeća prenijela je informaciju sa 

sastanka Predsjednika Upravnih vijeća Nacionalnih parkova i parkova prirode u Zagrebu s 

temom osnivanje Zajednica Ustanova. Dogovoreno je da svi članovi Vijeća pročitaju 

prijedlog Ugovora (dostupan na web stranici od 23. veljače popodne) te da se o 

pristupanju Zajednici izjasne putem telefonske sjednice Upravnog vijeća koja će se održati 

u petak 27. veljače 2015. godine. 

 

Dovršeno u  12 sati. 

 

 

   zapisnik sastavila:  predsjednica Upravnog vijeća: 

 

Dijana Župan, stručna voditeljica JU PP Učka doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković 

 

 

KLASA: 003-08/15-01/01 

URBROJ: 2156/02-06-07/01-15-7 

Lovran, 24. veljače 2015. 


