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ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE UČKA" 

 

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

dana 02. srpnja 2015. godine 

 

Početak u 09,00 sati. 

 

Nazočni: 

1. doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković 

2. gdin Domijan Kršanac 

3. gdin Fernando Kirigin 

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

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

 

Zbog prethodno preuzetih obveza svoj izostanak ispričali su dr. sc. Dijana Vuletić i gdin 

Valdi Gobo. 

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

jednoglasno usvajaju sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika s 18., 19. i 20. sjednice UV 
2. Izvješće o aktivnostima i radu  Ustanove za period od održavanja posljednje sjednice 
3. Donošenje Odluke o nabavi električnih bicikala 
4. Donošenje Odluke o nabavi projektne dokumentacije za objekte Podmaj i Rovozna u sklopu 

projekta'' Revitalizacija travnjačkih staništa i poticanje tradicionalnih djelatnosti u PP Učka'' 
5. Donošenje Odluke o provedbi projekta ''Kartiranje i praćenje ciljanih vrsta Parka prirode Učka s 

naglaskom na Natura 2000 vrste'' 
6. Razno 
 

AD 1.) 

 

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

Zapisnici s 18., 19. i 20. 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 30. lipnja iznosi 166.394,86 kn. Od strane   

MZOIP-a do danas uplaćeno su dvije rate kvartalnih uplata za tekuće troškove i 

poslovanje Ustanove u ukupnom iznosu od 191.737,50 kn. . 

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

intenzivno. Proveden je postupak nabave i odabran konzultant za pripremu projekta za 

prijavu na natječaj MRRFEU koji se očekuje u rujnu. Odabrana je tvrtka Razbor iz 

Zagreba s kojom smo održali pripremni sastanak radi dogovora daljnjih koraka. 

Konzorcij MUZE koji izrađuje projekt unutarnjeg uređenja postava Centra dovršio je 

radnu verziju na koju smo dali svoje komentare i očekujemo povratnu informaciju. 

- Na skupu ravnatelja JU NP I PP na Plitvicama 12.travnja potpisan je Ugovor o 

osnivanju Zajednice Ustanova o pristupanju kojoj je UV donijelo Odluku na prethodnoj 

sjednici. U tijeku su pripremne radnje za osnivanje zajednice. 

- 16. travnja u Lovranskoj Dragi i na još osam lokacija u suradnji s Šumarskim 

institutom iz Jastrebarskog pušten je u prirodu parazit Torymus sinensis koji napada 

osu šiškaricu, nametnika koji je proteklih godina napao nasade maruna. Očekuju se 
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pozitivni rezultati u suzbijanju nametnika kroz narednih nekoliko godina prema 

iskustvima Japana i Italije. 

- 12- 15. svibnja na predjelu Grdi breg ispod Bijelih stijena provedena je akcija 

uklanjanja krupnog otpada (olupine automobila, željezne ograde, auto gume i sl.) 

kojom prilikom je uklonjeno preko tri tone uglavnom željeznog otpada. 

- 27. do 29. svibnja kolegice Marta Blažević i Andrea Stojaković boravile su u NP Mljet 

kao stručne konzultantice na osmišljavanju i implementaciji edukacijskih programa u 

NP Mljet. 

- 27. svibnja u Lignju je održan sastanak s predstavnicima grada Opatije, općine Lovran, 

ŽUC-a PGŽ, MORH-a, Odašiljača i veza, projekta PARCS i Županijskog državnog 

odvjetništva na temu ceste za Vojak. Tom prilikom je zaključeno da se uputi dopis 

Ministarstvu prometa radi reguliranja statusa navedene ceste za koju se predlaže da 

postane županijska, što je i učinjeno te je poslan dopis Ministarstvu s takvim 

zahtjevom. 

- Po provedenim natječajima sezonski su zaposlene dvije osobe na radnim mjestima 

informatora – recepcionera i jedna na protupožarnom osmatranju te su Info centri na 

Poklonu i Vojaku otvoreni svakodnevno od 01. lipnja do kada je od 01. svibnja radio 

svakodnevno Poklon a Vojak vikendima. 

- Od 01. lipnja započelo je svakodnevno protupožarno dežurstvo koje čine čuvari prirode 

u ophodnji i osmatrač na Vojaku. 

- Provedeni su natječaji za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa za tri polaznika. Pozitivno je odgovoreno na jedan zahtjev te je 01. lipnja u 

Ustanovi započeo s programom biolog Dino Grozić. Preostala dva zahtjeva su 

nadopunjavana na zhtjev HZZ-a te se očekuju odgovori i za ta dva kandidata. 

- Djelatnici Ustanove prisustvovali su brojnim skupovima i seminarima: S 

predstavnicima LAG-ova Liburnije i Istre, skupovima ravnatelja, radionicama za 

monitoring natura 2000 vrsta u Hrvatskoj i Italiji, godišnjem seminaru čuvara prirode, 

seminaru o proračunskom računovodstvu i dr. 

- Edukatorice JU PP Učka održale su više predstavljanja edukacijskih programa na 

fakultetima i školama te je to između ostalog rezultiralo i s tim da je dvoje studenata 

Filozofskog fakulteta odradilo stručnu praksu u Ustanovi. 

- Održane su brojna sportsko rekreacijska događanja: Biciklistička utrka ''Tour of 

Croatia'', biciklistička utrka Učka 2015, ''100 milja Istre'', ''Mama i beba Učka maraton'' 

- Kroz medije, tiskane i elektronske predstavljane su kontinuirano sve aktivnosti 

Ustanove.   

 

AD 3.)  

 

Ravnatelj, gdin Vasilić podsjeća članove vijeća da je JU PP Učka na poziv Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem ''Zelene linije'' prijavila projekt 

nabave 10 električnih bicikala. Fond je projekt prihvatio i odobrio Ustanovi 80 % 

sredstava za realizaciju. Ukupni predviđeni trošak nabave iznosi 135.000, 00 kuna 

s PDV-om. Turistička zajednica Kvarnera poduprijeti će projekt sa svojih 13.000,00 

kn. za što smo dobili pisanu potvrdu. Sukladno Statutu JU PP Učka potrebna je 

odluka Upravnog vijeća za provođenje projekata koji se dijelom ili u cijelosti 

financiraju sredstvima trećih osoba. Nakon kraće diskusije članovi vijeća donijeli su 

jednoglasnu Odluku o nabavi 10 električnih bicikala (Napomena: Tekst Odluke 

nalazi se u privitku ovog Zapisnika). 

 

 

AD 4.) 

 

Ravnatelj, gdin Vasilić upoznaje članove vijeća da je Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost prijavio projekt '' Revitalizacija travnjačkih staništa i poticanje 
tradicionalnih djelatnosti u PP Učka'' u dijelu koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije 
za obnovu pastirskog stana na lokalitetu Podmaj i izgradnju novog objekta na lokalitetu 
Rovozna. Ukupni troškovi izrade dokumentacije iznose 91.875,00 kn s PDV-om. Od 



 3 

Fonda je zatraženo sufinanciranje u iznosu od 73.500,00 kn, odnosno 80 % 

vrijednosti projekta. Sukladno Statutu JU PP Učka potrebna je odluka Upravnog 

vijeća za provođenje projekata koji se dijelom ili u cijelosti financiraju sredstvima 

trećih osoba. Nakon kraće diskusije članovi vijeća donijeli su jednoglasnu Odluku 

provođenju projekta '' Revitalizacija travnjačkih staništa i poticanje tradicionalnih 
djelatnosti u PP Učka''. (Napomena: Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog 

Zapisnika). 

 

 

 

AD 5.) 

 

Ravnatelj, gdin Vasilić upoznaje članove vijeća da je na javni poziv Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavio projekt '' Kartiranje i praćenje 

ciljnih vrsta Parka prirode Učka s naglaskom na Natura 2000 vrste''. Ukupni 

troškovi provedbe projekta iznose 75.650,00 kn s PDV-om. Od Fonda je zatraženo 

sufinanciranje u iznosu od 51.616,00 kn, odnosno 80 % vrijednosti projekta. 

Sukladno Statutu JU PP Učka potrebna je odluka Upravnog vijeća za provođenje 

projekata koji se dijelom ili u cijelosti financiraju sredstvima trećih osoba. Nakon 

kraće diskusije članovi vijeća donijeli su jednoglasnu Odluku provođenju projekta '' 

Kartiranje i praćenje ciljnih vrsta Parka prirode Učka s naglaskom na Natura 2000 

vrste''   (Napomena: Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog Zapisnika). 

 

 

 

 

AD 6.) 

 

Pod točkom razno nije bilo rasprave 

 

 

 

 

 

Dovršeno u 10,00 sati. 

 

 

   zapisnik sastavio:  predsjednica Upravnog vijeća: 

 

Žarko Erceg, glavni čuvar prirode JU PP Učka doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković 

 

 

KLASA: 003-08/15-01/01 

URBROJ: 2156/02-06-07/01-15-16 

Lovran, 02. srpnja 2015. 


