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ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 
JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE UČKA" 

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

dana 26. studenog 2015. godine 
 
Početak u 09,00 sati. 
 
Nazočni: 

1. doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković 
2. gdin Valdi Gobo 
3. gdin Fernando Kirigin 
4. gdin Domijan Kršanac 
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 je opravdala svoj izostanak zbog obveza na poslu. 
 
Predsjednica, gđa Vahtar Jurković, otvara sjednicu Upravnog vijeća te predlaže, a članovi jednoglasno 
usvajaju sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Ovjera zapisnika s 21. i 22. sjednice UV; 
2. Izvješće o aktivnostima i radu  Ustanove za period od održavanja posljednje sjednice; 
3. Informacija o godišnjem Programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka 

prirode Učka za 2016. godinu; 
4. Donošenje Odluke o privremenom finaciranju JU ''PP Učka'' za prva tri mjeseca 2016. g.; 
5. Donošenje Odluke o provedbi projekta ''Izgradnja hranilišta za bjeloglave supove u Parku 

prirode Učka''; 
6. Razno 
 

AD 1.) 
 
Na prijedlog predsjednice, gđe Vahtar Jurković, bez primjedbi, jednoglasno se usvajaju Zapisnici s 21. i 
22. 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 25. studenog iznosi 191.009,86 kn. Od strane  MZOIP-a do 
danas uplaćene su tri rate kvartalnih uplata za tekuće troškove i poslovanje Ustanove u ukupnom 
iznosu od 282.554,25 kn. U prva tri tromesječja 2015. godine ostvareno je 211.127,70 kn vlastitih 
prihoda od čega 110.873,96 od prodaje robe, 96.946,40 kn od pružanja usluga i 3.200,00 kn od 
prodaje vozila.  

- Aktivnosti na Projektu izgradnje Centra za posjetitelje Poklon nastavljene su. Konzorcij MUZE koji 
je izrađivao projekt unutarnjeg uređenja postava Centra dovršio je izradu Definirane muzejske 
koncepcije stalne muzejske izložbe i opreme Centra za posjetitelje na koji su davane primjedbe i 
dopune te ga na koncu potvrdili kao konačnu verziju. 
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- Na provedbi projekata Podmaj i Rovozna o čemu su odluke donesene na prošloj sjednici vijeća se 
nastavilo raditi te su izrađeni idejni projekti za oba objekta te geodetski projekt za Rovoznu. 
Zatraženi su posebni uvjeti od javnopravnih tijela koje su neki već i dostavili. Izvješća angažiranih 
suradnika o provedenim istraživanjima u projektu očuvanja travnjaka se očekuju do kraja mjeseca 
kao i glavni projekti za oba objekta. 

- Kao što su članovi UV informirani na prethodnim sjednicama o čemu su donošene i Odluke, 
pripremalo se osnivanje Zajednice Ustanova Nacionalni parkova i Parkova prirode od čega se u 
međuvremenu odustalo. 

- U periodu od 17.08. do 04.10. organiziran je 10. po redu ornitološki kamp u blizini lokve Rovozna 
na kojem se prstenovalo ptice na jesenskoj migraciji. Kamp je bio dobro posjećen uz učešće velikog 
broja međunarodnih volontera. 

- Prve nedjelje u rujnu održan je tradicionalni Učkarski sajam koji je bio vrlo dobro posjećen i 
pretekao je u najboljem redu uz do sada najveći broj izlagača. 

- Temeljem Odluke UV uz sufinanciranje FZOEU i TZ Kvarnera nabavljeno je 10 brdskih električnih 
bicikala koji su stavljeni u funkciju iznajmljivanja s čime se započelo krajem rujna. 

- Info centri Poklon i Vojak bili su otvoreni do kraja listopada, a sezonskim djelatnicima koji su u 
njima radili (dva na ugovor i jedan preko student servisa) je prestao radni odnos krajem listopada. 

- Na prošloj sjednici članovi vijeća informirani su da je sa stručnim osposobljavanjem u Ustanovi 
započeo jedan polaznik. U međuvremenu su po provedenim natječajima za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozitivno riješena još tri naša zahtjeva te trenutno 
u Ustanovi imamo četiri polaznika stručnog osposobljavanja. 

- U suradnji s Općinom Lovran, Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i TZ Lovran osmišljena 
je i postavljena prva faza poučne staze ''Šetnica maruna'' koja počinje ispred upravne zgrade JU PP 
Učka i kružno vodi kroz nasade maruna te govori o marunu i prirodnoj i kulturnoj baštini ovog 
kraja. 

- Tijekom ljeta i jeseni snimljeno je više reportaža i priloga o PP Učka (Dobro jutro Hrvatska, Eko 
zona, Alpe Dunav Jadran, Lovac na bilje i nekoliko priloga za informativne emisije). 

- U kanjonu Vele Drage sniman je od 10. do 17. 09. film Winetou što je i u medijima više puta 
popraćeno. Na lokaciji kamenoloma Vranja na našu inicijativu ostavljena je kulisa željezničke 
stanice te lokaciju namjeravamo koristiti u turističke svrhe. 

- Djelatnici su u proteklom periodu pohađali više edukacijskih radionica (Skup stručnih službi, 
edukacija o upravljanju zaštićenim područjima, edukacija iz računovodstva i financija, edukacija o 
monitoringu vrsta – jelenka) 

- S 08. studenim kolegica Mia Egredžija sporazumno je raskinula radni odnos s JU PP Učka radi 
prelaska na rad u osnovnu školu. Od MZOIP-a je zatražena suglasnost za prijem novog djelatnika na 
upražnjeno radno mjesto. 

 
AD 3.)  
 
Ravnatelj, gdin Vasilić upoznaje članove s načinom izrade godišnjeg Programa zaštite, održavanja, 
očuvanja , promicanja i korištenja Parka prirode Učka čiji je prijedlog članovima vijeća dostavljen uz 
poziv na sjednicu. Prijedlog programa se do kraja studenog šalje na mišljenje Agenciji za okoliš i prirodu 
(bivši Državni zavod za zaštitu prirode) te se po dobivanju mišljenja i eventualne dorade donosi na 
Upravnom vijeću do kraja godine. Potom se traži suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode na 
program.  
Pri izradi Programa za 2016. godinu slijedio se Plan upravljanja i planirana je provedba prioritetnih 
aktivnosti sukladno raspoloživim kadrovskim i materijalnim resursima. Naredne godine naglasak će biti 
na provedbi projekta izgradnje Centra za posjetitelje Poklon te projekata izgradnje ornitološke postaje, 
očuvanja travnjaka i izgradnje hranilišta za bjeloglave supove. U sklopu projekta očuvanja travnjaka 
prioritetno će se raditi na obnovi pastirskog stana Podmaj kao smještajnog objekta za volontere. 
Nastaviti će se i s uobičajenim aktivnostima na edukaciji, organizaciji sustava pojećivanja i promociji, 
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nadzoru područja, protupožarnoj zaštiti, monitoringu vrsta i staništa te organizaciji Učkarskog sajma, 
Božićne bajke u Parku prirode Učka i ornitološkog kampa.  
 
 
AD 4.) 
 
Ravnatelj, gdin Vasilić upoznaje članove da je Sabor Republike Hrvatske donio Odluku o  privremenom 
financiranju u prvom tromesječju 2016. godine koja obvezuje sve proračunske korisnike, a zbog 
provedenih parlamentarnih izbora i nedonošenju proračuna za 2016. godinu. Sukladno tome 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nam je utvrdilo limit financija za prva tri mjeseca 2016. godine i 
poslalo Naputak o provođenju. Za taj period planirana su samo sredstva za plaće zaposlenih i sredstva 
za tekuće troškove – tzv. hladni pogon. Prema zadanom limitu izrađen jeprijedlog  plana privremenog 
financiranja za prvo tromesječje kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen  Plan privremenog financiranja JU PP Učka za prvo 
tromesječje 2016. godine (Napomena: tekst Odluke nalazi se u privitku ovog zapisnika). 
 
 
AD 5.) 
 
Ravnatelj, gdin Vasilić upoznaje članove s pozadinom projekta  izgradnje hranilišta za bjeloglave 
supove u PP Učka. Projekt je prijavljen za financiranje kroz projekt PARCS koji u suradnji s 
Ministarstvom zaštite okoliša i prirode provodi Program UNDP u Hrvatskoj. O samom projektu čiji su 
opis članovi vijeća dobili uz poziv za sjednicu više je rekla Stručna voditeljica gđa Dijana Župan. Važna 
je napomena da se projekt u potpunosti financira sredstvima kroz projekt PARCS. 
U prvoj fazi provedbe prikuplja se potrebna stručna i administrativna dokumentacija te nabavlja dio 
opreme za što će tijekom prosinca Ustanovi biti doznačeno 70.000,00 USD. Tako je angažiran stručnjak 
za izradu stručne studije i konzultantske usluge projektantima hranilišta, angažirani su projektanti, 
odabrana je lokacija, održani sastanci s potencijalnim dobavljačima hrane i Ministarstvom 
poljoprivrede radi dobivanja potrebnih dozvola. U prvoj fazi planira se nabava i jednog kombi vozila s 
pogonom na sva 4 kotača s namjenom prijevoza posjetitelja do hranilišta na kojem će biti izgrađena 
promatračnica, a i za druge potrebe prijevoza posjetitelja u Parku. 
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog ravnatelja, sukladno odredbama Statuta JU PP Učka o potrebi 
davanja suglasnosti vijeća na pravne poslove koji se dijelom ili u potpunosti financiraju sredstvima 
trećih osoba i limitima o kojima samostalno odlučuje ravnatelj a za koje je potrebna suglasnost 
upravnog vijeća, donesena je Odluka o provedbi projekta izgradnje hranilišta za bjeloglave supove i 
nabavi vozila. (Napomena: Tekst Odluke nalazi se u privitku ovog zapisnika). 
 
 
 
AD 6.) 
 
Glavni čuvar prirode gdin Žarko Erceg upoznao je članove vijeća o tijeku protupožarne sezone u PP 
Učka, poduzetim mjerama i aktivnostima na protupožarnoj zaštiti i požarima otvorenog prostora na 
području Parka tijekom ljeta. 
Na prijedlog ravnatelja ispitana je mogućnost eventualne promjene okolnosti koje bi dovodile do 
sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ravnatelja i članova vijeća,  te je 
utvrđeno kako da će gospodin Kirigin dostaviti novu izjavu. 
Ravnatelj je izvijestio članove UV o zaprimljenom očitovanju Duudi-ja o nepostojanju potrebe za 
ishođenje prava građenja od strane DUUDI-ja za objekt posjetiteljsko-informacijskog centra - 
ornitološke postaje Rovozna na području Parka prirode Učka s obrazloženjem da je za zahvat u 
prostoru u nadležnosti Javne Ustanove, te će se ovo očitovanje nadalje primijenjivati i za druge 
eventualne zahvate na česticama unutar PP Učka koje su u vlasništvu RH. 
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Predsjednica, gđa Vahtar Jurković, obavijestila je članove o daljnjem radu na definiranju nadležnosti 
upravljanja zaštićenim područjima unutar Primorsko-goranske županije koja graniče s područjem 
Parka prirode Učka, s prioritetom značajnog krajobraza Lisina za koji je JU "PP Učka"  već izradila 
prijedlog programa upravljanja za tekuću godinu. 
Predsjednica je najavila predstavljanje knjige "Čudesno lijepa" izrađenu od strane JU Priroda o 
prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije, u koju je uključeno i područje Parka prirode 
Učka,  te pozvala članove na promociju knjige u sklopu obilježavanja Dana planina u Opatiji. 
 
 
 
 
 
 
Dovršeno u 10.00 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: 2156/02-06-07/01-15-24 
Lovran, 26. studenog 2015. 
 


