Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije
Kratka 1/IV, Varaždin; tel. 042/300-642, fax: 042/300-641
E-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr

Klasa: 023-01/14-01/1
Urbroj: 2186/1-015-15-10
Varaždin, 27. 08. 2015.g.
Temeljem Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/07, 48/09,
47/14), te Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 23/14)
sazivam
5. sjednicu Upravnog vijeća
za dan 02. rujna (srijeda) 2015. u 8.00 h
Sjednica će se održati u prostorijama Ustanove (Kratka 1, IV. kat, soba 403).
Za sjednicu se predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja
posjetitelja na području spomenika prirode – geološkog Gaveznica-Kameni
vrh u Lepoglavi – razmatranje zahtjeva i donošenje odluke o dodjeljivanju
koncesijskog odobrenja;
2. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove za 2015. godinu;
3. Razno.
Molimo sve pozvane da se odazovu, a eventualnu spriječenost jave telefonom na broj 300642.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Robert Matoković

U privitku:
- Prijedlog Promemorije s 4. sjednice Upravnog vijeća,
- Zahtjev TKIC d.o.o. iz Lepoglave za izdavanje koncesijskog odobrenja,
- Prijedlog Odluke o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja TKIC d.o.o. iz Lepoglave,
- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove za 2015.g.
Dostaviti:
- Predsjedniku i članovima Upravnog vijeća, svima.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije
Kratka 1/IV, Varaždin; tel. 042/300-642, fax: 042/300-641
E-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr

Klasa: 023-01/14-01/1
Urbroj: 2186/1-015-15-11
Varaždin, 03.09.2015.g.

PROMEMORIJA
s 5. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane
02. rujna 2015. g.
s početkom u 8.00 sati u prostorijama Ustanove, Kratka1/IV, Varaždin.
Nazočni: Robert Matoković, Milan Pavleković, Vladimir Holi i Alenka Car.
Nisu nazočne: Biljana Bojađijeva Žvorc (ispričala se) i Sanja Kopjar (ispričala se).

DNEVNI RED
1. Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja
posjetitelja na području spomenika prirode – geološkog Gaveznica-Kameni
vrh u Lepoglavi – razmatranje zahtjeva i donošenje odluke o dodjeljivanju
koncesijskog odobrenja;
2. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove za 2015. godinu;
3. Razno.
Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je predsjednik g. Robert Matoković. Po
prihvaćanju promemorije g. R. Matoković dao je predloženi dnevni red na usvajanje.
Dnevni red je prihvaćen, nakon čega su obrađene točke dnevnog reda, kako slijedi:
Ad 1)
G. Robert Matoković, predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ gđi. A. Car, koja je
informirala članove Upravnog vijeća da dosadašnjem nositelju koncesijskopg odobrenja
za prihvat i vođenje posjetitelja na geološkom spomeniku prirode Gaveznica-Kameni vrh
18. rujna 2015.g. istječe koncesijsko odobrenje. Također je napomenula da u
međuvremenu nije donesen Pravilnik o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja, već je
preporuka nadležnog ministarstva da se postupi kao i prošle godine odnosno da se
koncesijsko odobrenje dodijeli ponovo na godinu dana. Stoga je TKIC d.o.o. iz
Lepoglave podnio Zahtjev za izdavanje novog koncesijskog odobrenja za prihvat i
vođenje posjetitelja na geološkom spomeniku prirode Gaveznica-Kameni vrh u
Lepoglavi. Dosadašnji ovlaštenik koncesijskog odobrenja TKIC d.o.o. iz Lepoglave je
sukladno sklopljenom Ugovoru o koncesijskom odobrenju za prošlo jednogodišnje
razdoblje ispoštovao sve odredbe (uplata jamstva, uplata nadoknade, održavanje
lokaliteta, suradnja na razvoju i promociji lokalitete i dr.), a evidentan je i porast broja
posjetitelja. Stoga je prijedlog gđe. A. Car da se ponovo TKIC-u d.o.o. iz Lepoglave
dodijeli koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja posjetitelja na
području spomenika prirode–geloškog Gaveznica-Kameni Vrh u Lepoglavi na iduće
jednogodišnje razdoblje.

Nakon uvodnog obrazloženja članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata i
vođenja posjetitelja na području ,,Gaveznica-Kameni vrh’’, spomenik prirode-geološkog
, Turističko kulturno informativnom centru d.o.o. za turizam i usluge (TKIC),
Lepoglava.
Ad 2)
G. R. Matoković, predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ gđi. A. Car, koja je
obrazložila prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove za 2015.g. U
predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Ustanove ukupan iznos
Financijskog plana iznosi 950.000,00 kn i ostaje nepromijenjen, već je izvršena
preraspodjela financijskih sredstava po stavkama sukladno stvarnim potrebama
Ustanove .
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli I. Izmjene
i dopune Financijskog plana Ustanove za 2015.

Ad 4)
Pod točkom razno gđa. A Car informorala je Upravno vijeće o tijeku
implementacije IPA projekta Mađarska-Hrvatska „Tri rijekle=Jedan cilj”. Naglasila je da
je po dobivanju potrebnih dopuštenja i suglasnosti od nadležnih tijela i institucija kao i
provedene nabave u tijeku postavljanje promatračnica za ptice na lokacijama uz rijeku
Dravu u općini Sračinec i općini Mali Bukovec, te da se planirane aktivnosti odvijaju
prema dinamici utvrđenoj projektom.
Gđa. A. Car također je informirala Upravno vijeće da provedba Life + projekta u
suradnji s partnerima započinje s implementacijom u prosincu ove godine.
Sjednica Upravnog vijeća završila je u 9.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Robert
Matoković

U privitku:
- Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata i vođenja posjetitelja
na
području ,,Gaveznica-Kameni vrh’’, spomenik prirode-geološkog, Turističko kulturno informativnom
centru d.o.o. za turizam i usluge (TKIC), Lepoglava;
- I. Izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove za 2015. godinu.

Dostaviti:
- Predsjedniku i članovima Upravnog vijeća;
- Pismohrana.

