
IZVJEŠĆE O RADU
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
ZA 2020. GODINU

- TABELARNI PRIKAZ -

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, 
PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



Jelena Pavleković ravnateljica Ured ravnatelja

Alenka Car administrativni referent Ured ravnatelja

Sanja Kopjar viši stručni savjetnik Stručna služba

Nikola Ščuric čuvar prirode Nadzorna služba

Letancije Golubić Predsjednik Upravnog vijeća JU

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Jadranka Bilić Erić Članica Upravnog vijeća JU

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Martina Juriša Članica Upravnog vijeća JU

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Goran Slavinec Član Upravnog vijeća JU

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

Sanja Kopjar Predstavnik radnika

JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske 

županije

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

IME I PREZIME FUNKCIJA USTROJSTVENA JEDINICA

IME I PREZIME FUNKCIJA USTANOVA/ORGANIZACIJA

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA



Osobni automobil Škoda Karoq 1 službeno vozilo Vlasništvo JU

Prijenosno računalo 2 kom uredska oprema

IME I PREZIME
KONTAKT TELEFON 

/ MOBITEL

KONTAKT 

E-MAIL
ZVANJE STRUČNA SPREMA RADNO MJESTO

USTROJSTVENA 

JEDINICA
TIP UGOVORA

Marijeta Barlek 098 9906 493
m.barlek@priroda-

vz.hr

mag. edukacije 

hrvatskog jezika i 

književnosti

VŠS, VSS
suradnica na 

projektima
Ured ravnatelja

Na određeno, rad 

na projektu

Marijeta Barlek VŠS, VSS
djelatnica u info-

točki Trakošćan
Ostalo

Valentina Kraš VŠS, VSS
djelatnica u info-

točki Trakošćan
Ostalo

Ivanka Mavrek KV, VKV, SSS
održavanje 

zaštićenih područja
Ostalo

Stjepan Mavrek KV, VKV, SSS
održavanje 

zaštićenih područja
Ostalo

Laura Pomper 098 9751 820
laura.pomper@part

icip.com 
mag. oecol. VŠS, VSS

asistent za 

upravljanje
Stručna služba

Na određeno, rad 

na projektu

Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA 

DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI 

BROJ SVRHA NAPOMENA

Nabavljeno u okviru projekata lifelineMDD i 

RIVERSIDE

2. Podaci o javnoj ustanovi                                         

NAZIV DOKUMENTA 

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Varaždinske, III. Izmjene i dopune Pravilnika o radu, 

plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, I. 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske županije 

http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/   

REFERENCA

http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/   

http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/  

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske 

županije za 2020. godinu, II. Izmjene i dopune 

Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za 

2020. godinu, III. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Varaždinske županije za 2020. godinu

Plan nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske županije za 2020. godinu, 

I. Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske 

županije za 2020. godinu, II. Izmjene i dopune Plana 

nabave Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Varaždinske županije za 2020. godinu

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE

VLASNIŠTVO NAPOMENA

POKRETNINE

NAZIV BROJ SVRHA VLASNIŠTVO NAPOMENA

NEKRETNINE

NAZIV POVRŠINA SVRHA

OPREMA

NAZIV

http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/
http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/
mailto:n.scuric@priroda-vz.hr
mailto:n.scuric@priroda-vz.hr
mailto:laura.pomper@particip.com
mailto:laura.pomper@particip.com
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/dokumenti/
http://www.priroda-vz.hr/natjecaji-i-javna-nabava/


DJELATNIK

TIP 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

NAZIV 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

TRAJANJE
MJESTO 

ODRŽAVANJA
ORGANIZATOR

SVRHA 

USAVRŠAVANJA / 

EDUKACIJE

IZVOR 

FINANCIRANJA



POSEBAN

CILJ
KOD AKTIVNOST POKAZATELJ AKTIVNOSTI PRIORITET

PRVA GODINA 

PROVEDBE

ODGOVORNA 

USTROJSTVENA 

JEDINICA

SURADNICI
TROŠAK 

PROVEDBE
NAPOMENA

A1.1. Redovito kositi livadne površine 
Pokošene livadne površine, 

cca 18 ha
1 2010.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
5.000,00 Vrtlarski djelatnici temeljem Ugovora o djelu

A1.2. Redovito orezivati živicu Orezana živica, cca 800 m 1 2010.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vanjski izvođač 

radova
13.000,00

A1.3. Redovito uklanjati smeće Uklonjeno smeće, cca 2 m³ 1 2010.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
500,00 Vrtlarski djelatnici temeljem Ugovora o djelu

A1.4. Redovito uklanjati podrast Uklonjen podrast, cca 3 ha 1 2010.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
500,00 Vrtlarski djelatnici temeljem Ugovora o djelu

A2.1.
Poticati provođenje aktivnosti zaštite, održavanja 

i obnove park-šume

Provedene aktivnosti zaštite, 

održavanja i obnove (1 akcija 

čišćenja šume od smeća)

2 2015.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Hrvatske šume, 

Šumarija 

Varaždin

Dio redovnog rada JU

A2..2.
Surađivati s Hrvatskim šumama kod provođenja 

programa gospodarenja šumom

Provedeno uklanjanje cca 10 

suhih i opasnih stabala 
2 2015.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Hrvatske šume, 

Šumarija 

Varaždin

Dio redovnog rada JU

Očuvanje ostalih 

zaštićenih područja
A3.1.

Provoditi aktivnosti u zaštićenim područjima u 

skladu s naknadno ukazanim potrebama

Provedene aktivnosti u 

ostalim zaštićenim 

područjima (orezivanje tise u 

Čalincu, uređenje prostora 

ispred spilje Vindija)

1 2001.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vanjski izvođači 

radova
5.500,00

Orezivanje SPA - pojedinačno stablo "Tisa u 

Čalincu", uređenje predspiljskog prostora Spilje 

Vindija (SP - paleontološki)

A4.1.

Provoditi monitoring kockavice (Fritillaria 

meleagris ) u suradnji s osnovnim i srednjim 

školama Varaždinske županije

Nije proveden monitoring 1 2008.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

A4.2.

Sudjelovati u provedbi mjera zaštite, praćenja 

populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste 

bijela roda (Ciconia ciconia )

Prikupljeni podaci o 

gnijezdima bijele rode 

(popunjeno 47 obrazaca za 

monitoring)

2 2017.
Ured ravnatelja 

Stručna služba
HEP 500,00 Obrasci su dostavljeni u MZOE

A4.3.
Provjeriti stanje skloništa šišmiša u Župnoj crkvi 

sv. Petra i Pavla u Petrijancu

Nije provjereno stanje 

skloništa šišmiša
1 2018.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

A5.1.
Provoditi redoviti obilazak zaštićenih područja 

(26) i područja ekološke mreže (19)

Redovito vođena evidencija 

obilazaka zaštićenih područja 

i područja ekološke mreže (2 

evidencije)

1 2001. Nadzorna služba 8.000,00 Dio redovnog rada JU

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA 

A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Očuvanje  

spomenika 

parkovne 

arhitekture 

Arboretum Opeka

Očuvanje Dravske 

park-šume u 

Varaždinu

Praćenje stanja 

(monitoring) vrsta i 

staništa

Nadzor i praćenje 

stanja u zaštićenim 

područjima



A5.2.
Evidentirati promjene u zaštićenim područjima i 

područjima ekološke mreže

Redovito evidentirane 

promjene u zaštićenim 

područjima (1 evidencija)

1 2001.
Stručna služba 

Nadzorna služba
Dio redovnog rada JU

A5.3.
Voditi bazu podataka o zaštićenim područjima i 

područjima ekološke mreže

Ažurirana baza podataka o 

zaštićenim područjima (1 

baza podataka)

2 2001.
Stručna služba 

Nadzorna služba
Dio redovnog rada JU

A5.4.
Prijaviti nedozvoljene aktivnosti nadležnim 

inspekcijskim službama

Prijave nedozvoljenih 

aktivnosti nadležnim 

inspekcijskim službama 

(otpad u zaštićenom 

području, nedopušteni 

zahvati u zaštićenom 

području, devastacija info-

sadržaja)

1 2001. Nadzorna služba Dio redovnog rada JU

A5.5.

Uspostaviti pojačani nadzor nad stanjem staništa i 

vrsta iz roda Phengaris  za područja ekološke 

mreže NATURA 2000 HR2001409 Livade uz Bednju 

II

Uspostavljen nadzor 2 2020. Nadzorna služba Dio redovnog rada JU

A6.1.

Sudjelovati u aktivnostima na izradi zajedničkog 

plana upravljanja za područja ekološke mreže 

NATURA 2000 HR2000371 Vršni dio Ivančice i 

HR2001115 Strahinjčica 

Pokrenute aktivnosti na 

prikupljanju i sistematizaciji 

podataka o prirodnim 

vrijednostima vršnog  dijela 

Ivanščice

1 2018.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnosti u okviru projekta "Razvoj okvira za 

upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000"

A6.2.

Sudjelovati u aktivnostima na izradi zajedničkog 

plana upravljanja za područja ekološke mreže 

NATURA 2000 uz rijeku Dravu: HR1000013 

Dravske akumulacije, HR1000014 Gornji tok Drave 

(od Donje Dubrave do Terezinog polja), 

HR1000015 Srednji tok Drave, HR2001308 Donji 

tok Drave, HR1000016 Podunavlje i donje 

Podravlje, HR2000364 Mura, HR2001307 Drava - 

akumulacije, HR5000014 Gornji tok Drave (od 

Donje Dubrave do Terezinog polja), HR2001004 

Stari Gradac - Lendava, HR5000015 Srednji tok 

Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca), 

HR2001006 Županijski kanal (Gornje Bazje - 

Zidina) i HR2001005 Starogradački Marof

Pokrenute aktivnosti izrade 

zajedničkog plana upravljanja
1 2018.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnosti u okviru projekta "Razvoj okvira za 

upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000"

A6.3.

Sudjelovati u konzultacijskom procesu u okviru 

projekta "Izrada prijedloga planova upravljanja 

strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) 

- komponenta livadni plavci"

Nije bilo aktivnosti 1 2018.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnosti u okviru projekta iz Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 

2014.2020. "Izrada prijedloga upravljanja 

strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim 

planovima)"

Priprema 

dokumenata za 

upravljanje 

zaštićenim 

područjima, 

područjima 

ekološke mreže i 

strogo zaštićenim 

vrstama

Nadzor i praćenje 

stanja u zaštićenim 

područjima



A7.1.

Sudjelovati u postupcima izdavanja 

rješenja/dopuštenja (odn. uvjeta zaštite prirode) 

za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode u 

suradnji s županijskim upravnim odjelom 

nadležnim za poslove zaštite prirode

Prijedlozi uvjeta zaštite 

prirode (očitovanja JU, cca 35 

očitovanja)

1 redovito Stručna služba Dio redovnog rada JU

A7.2.

Sudjelovati u postupcima ocjena utjecaja na okoliš 

(PUO) u suradnji s županijskim upravnim odjelom 

nadležnim za poslove zaštite prirode

Očitovanja JU (očitovanja JU, 

cca 4 očitovanja)
2 redovito Stručna služba Dio redovnog rada JU

A7.3.

Sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za 

ekološku mrežu u suradnji s županijskim upravnim 

odjelom nadležnim za poslove zaštite prirode

Očitovanja JU (očitovanja JU, 

cca 4 očitovanja)
2 redovito Stručna služba Dio redovnog rada JU

33.000,00

B1.1.

Pratiti provođenje aktivnosti Hrvatskih voda 

definiranih programom održavanja u području 

zaštite od štetnog djelovanja voda, odabrati 

lokacije na kojima postoji potreba za dodatnim 

utvrđivanjem uvjeta i mjera zaštite prirode

Odabrane 5 lokacije 2 2015. Nadzorna služba

B1.2.

Obilaziti odabrane lokacije s Hrvatskim vodama 

radi utvrđivanja dodatnih uvjeta i mjera zaštite 

prirode 

Izvješća o obilasku (3 izvješća) 2 2015.
Stručna služba 

Nadzorna služba 

B1.3.
Predlagati dodatne uvjete i mjere zaštite prirode 

za odabrane lokacije

Nisu održana planirana 

zajednička terenska 

nadgledanja područja 

ekološke mreže

2 2020. Stručna služba
Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

B1.4.
Uspostaviti suradnju u cilju razmjene informacija 

o stanju vrsta iz roda Phengaris  i njihovih staništa 

Prijedlog uvjeta i mjera (2 

očitovanja JU)
2 2015.

Stručna služba 

Nadzorna služba 

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

B2.1.

Sudjelovati u postupcima izrade odn. 

izmjene/dopune prostornih planova JPRS odn. JLS-

a

cca 5 očitovanja JU 2 2001. Stručna služba

B2.2.
Sudjelovati u postupcima izrade ostalih 

županijskih planskih i strateških dokumenata
cca 3 očitovanja JU 2 2001. Stručna služba

B2.3.

Sudjelovati u postupcima ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš  za planske i 

strateške dokumente

cca 14 očitovanja JU 2 2013. Stručna služba

B2.4.

Surađivati s institucijama kod pripreme i izrade 

planova, strategija, procjena i slično (ustupanje 

podataka, očitovanja)

cca 3 očitovanja JU 2 2013.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

0,00

Definiranje mjera 

očuvanja prirodnih 

vrijednosti 

Varaždinske 

županije

B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI

Praćenje 

provođenja uvjeta i 

mjera zaštite 

prirode iz Programa 

održavanja u 

području zaštite od 

štetnog djelovanja 

voda

Ugradnja uvjeta i 

mjera zaštite 

prirode u strateške, 

prostorne i planske 

dokumente



0,00

D1.1.
Organizirati aktivnost prihvata posjetitelja u 

sklopu info-točke Trakošćan

Organiziran prihvat 

posjetitelja u razdoblju od 

srpnja do studenog 

1 2016.
Ured ravnatelja 

Stručna služba
Vanjski suradnik

Vanjska suradnica zaposlena temeljem Ugovora 

o djelu

D1.2.

Sudjelovati u organizaciji terenske nastave za 

polaznike Centra izvrsnosti za biologiju 

Varaždinske županije u zaštićenim područjima 

(info-točka Trakošćan, Dravska park-šuma u 

Varaždinu)

Nije organizirana terenska 

nastava
2 2016.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Centar izvrsnosti 

za biologiju 

Varaždinske 

županije 

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D1.3.

Organizirati aktivnosti stručnog vodstva 

posjetitelja na području spomenika prirode - 

geološkog "Gaveznica - Kameni vrh"

Organiziran prihvat i stručno 

vodstvo (cca 2 grupe)
1 2019.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Udruga 

Lepoglavski ahat

D1.4.

Poticati aktivnosti na osmišljavanju dodatnih 

programa za posjetitelje na području poučne 

staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

Nije realizirano 1 2020.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D1.5.

Poticati aktivnosti na osmišljavanju dodatnih 

programa za posjetitelje u ostalim zaštićenim 

područjima

Nije realizirano 3 2017.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Centar izvrsnosti 

za biologiju 

Varaždinske 

županije 

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D2.1.
Osmisliti radionice i programe u spomeniku 

parkovne arhitekture - Arboretum Opeka
Nije realizirano 1 2011.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Srednja škola 

Arboretum 

Opeka

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D2.2.
Organizirati radionice i programe u spomeniku 

parkovne arhitekture - Arboretum Opeka
Nije realizirano 1 2011.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Srednja škola 

Arboretum 

Opeka

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D2.3.

Informirati školske institucije i javnost o 

mogućnosti sudjelovanja na radionicama i 

programima

Nije realizirano 1 2011.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Srednja škola 

Arboretum 

Opeka

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D3.1.
Kontinuirano educirati javnost o zaštiti prirode 

putem lokalnih medija (tiskanih, radio, TV)

Aktivnosti informiranja 

javnosti (cca 3 aktivnosti)
3 2001.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

D3.2.
Kontinuirano distribuirati tiskane promidžbene 

materijale

 Distribuirani promidžbenih 

materijala (cca 500 kom)
2 2001.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

D3.3.
Obilježiti Dan zaštite prirode i Međunarodni dan 

biološke raznolikosti

Obilježen dan (objava na web 

stranici JU)
1 2005.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

D3.4. Obilježiti Dan planeta Zemlje
Obilježen dan (objava na web 

stranici JU)
2 2005.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

D3.5. Obilježiti Međunarodnu noć šišmiša Nije realizirano 2 2019.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

Provođenje 

programa za 

posjetitelje u 

zaštićenim 

područjima

Organizacija X. 

Tjedna botaničkih 

vrtova, arboretuma 

i botaničkih zbirki u 

Arboretumu Opeka 

Podizanje razine 

znanja, 

razumijevanja i 

podrške javnosti za 

zaštitu prirode



D3.6.
Obilježavanje ostalih značajnih datuma putem 

objava na web stranici javne ustanove

Obilježeni dani (objave na 

web stranici JU)
2 2018.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

D3.7. Održavati web stranicu javne ustanove Održavana web stranica 1 2018.
Ured ravnatelja 

Stručna služba
Vanjski suradnik 5.600,00

D4.1.

Redovito održavati postojeću posjetiteljsku 

infrastrukturu i informativno-edukativne sadržaje 

(prema naknadno ukazanim potrebama)

Održavana posjetiteljska 

infrastruktura 

(popravci/obnova)

2 redovito Ured ravnatelja 
Odabrani izvođač 

radova

Nije bilo potrebe za aktivnostima 

popravka/obnove infrastrukture

D.4.2.
Uređivati puteve i staze u spomeniku parkovne 

arhitekture - Arboretum Opeka

Uređeni putevi i staze, cca 2 

000 m 
1 2008.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
1.000,00

D4.3.
Uređivati i održavati poučnu stazu u Dravskoj park-

šumi

Uređena i održavana poučna 

staza
1 2020.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
4.057,00

D4.4.
Uređivati i održavati poučnu stazu u spomeniku 

prirode - geološkom "Gaveznica - Kameni vrh"

Uređena i održavana poučna 

staza
1 2020.

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Vrtlarski 

djelatnici
13.795,00

24.452,00

E1.1.
Poticati aktivnosti zaštite i uređenja spomenika 

prirode - paleontološkog "Spilja Vindija" 

Pripremljena 1 prijava za 

Natječaj Ministarstva kulture 

i medija

1 2010.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Izrada projektne dokumentacije za osnovno 

unutrašnje uređenje i zaštitu spomenika 

prirode - paleontološkog "Spilja Vindija", 

ujedno i zaštićenog kulturnog dobra Republike 

Hrvatske (arheološki lokalitet)  prijavljena je na 

natječaj Ministarstva kulture i medija za 

financiranje programa zaštite i očuvanja 

nepokretnih kulturnih dobara u 2021. godini

E1.2.

Poticati aktivnosti zaštite i dodatnog uređenja 

spomenika prirode - geološkog "Gaveznica - 

Kameni Vrh" u Lepoglavi 

Pripremljena 1 prijava na 

natječaj u okviru potpora iz 

Programa ruralnog razvoja 

(operacija 8.5.2.)

2 2009.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Projekt uređenja Info-točke Gaveznica - Kameni 

vrh prijavljen je na natječaj u okviru potpora iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. 

"Uspostava i uređenje poučnih staza, 

vidikovaca i ostale manje infrastrukture", 

vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za 

ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. 

"Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". 

Podizanje razine 

znanja, 

razumijevanja i 

podrške javnosti za 

zaštitu prirode

Održavanje 

postojeće 

posjetiteljske 

infrastrukture 

zaštićenih područja

E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Suradnja s 

lokalnom 

zajednicom u 

aktivnostima 

zaštite, očuvanja i 

uređenja zaštićenih 

područja



E1.3.

Poticati aktivnosti dodatnog uređenja "Izletišta 

Drava" u Dravskoj park-šumi u Varaždinu u 

suradnji s Gradom Varažinom

Pripremljena 1 prijava na 

natječaj u okviru potpora iz 

Programa ruralnog razvoja 

(operacija 8.5.2.)

3 2011.
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Projekt uređenja Odmorišta u Dravskoj park-

šumi u Varaždinu  prijavljen je na natječaj u 

okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih 

staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture", 

vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za 

ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. 

"Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". 

E1.4.
Surađivati s ostalim vlasnicima/korisnicima 

zaštićenih područja

Pripremljene 2 prijave na 

natječaj u okviru potpora iz 

Programa ruralnog razvoja 

(operacija 8.5.2.)

1 redovito
Ured ravnatelja 

Stručna služba

Projekt uređenja Odmorišta "Hruškovec" - 

Kalnik i projekt "Vilinske šetnice" u park-šumi 

Trakošćan prijavljeni su na natječaj u okviru 

potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 

8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, 

vidikovaca i ostale manje infrastrukture", 

vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za 

ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. 

"Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". 

E1.5.
Surađivati s civilnim sektorom (udrugama, 

grupama građana i slično)
Aktivnosti suradnje 2 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Ostvarena aktivna suradnja s Udrugom 

Lepoglavski ahat, Speleološkom udrugom 

"Kraševski zviri" te Udrugom Rafting Matiz

E2.1.

Odgovarati na upite građana
Odgovori na upite građana 

(cca 20 upita)
1 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba

E2.2. Odgovarati na pitanja novinara
Odgovori na upite (cca 4 

upita)
1 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba

E2.2.
Odgovarati na pitanja vijećnika Skupštine 

Varaždinske županije

Odgovori na upite (cca 2 

upita)
1 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba
Nije bilo upita

0,00

F1.1. Sudjelovati na skupu stručnih služba
Sudjelovanje na skupu, cca 1 

sudjelovanje
1 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba
On line sudjelovanje

F1.2. Sudjelovati na skupu ravnatelja Nije realizirano 1 redovito Ured ravnatelja
Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

F1.3. Sudjelovati na stručnim seminarima i radionicama

Sudjelovanje na seminarima i 

radionicama, cca 13 

sudjelovanja

2 redovito
Ured ravnatelja 

Stručna služba

On line sudjelovanja u sklopu projekata 

lifelineMDD i Riverside

F1.4.
Studijska putovanja (u okviru projekata, u druge 

županijske JU i slično)
Nije realizirano 3 redovito

Ured ravnatelja 

Stručna služba

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

Suradnja s 

lokalnom 

zajednicom u 

aktivnostima 

zaštite, očuvanja i 

uređenja zaštićenih 

područja

Informiranje 

zainteresirane 

javnosti 

F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

Stručna edukacija 

djelatnika



F2.1.

Vođenje knjiga uredskog poslovanja (urudžbeni 

zapisnik, interna dostavna knjiga, registar 

ugovora, registar koncesijskih odobrenja, knjiga 

nabave i slično)

Evidencije o uredskom 

poslovanju, cca 5 evidencija
1 redovito Ured ravnatelja

F2.2. Doprema i otprema pošte
Evidencija u knjizi pošte, cca 2 

evidencije
1 redovito Ured ravnatelja

F2.3. Prihvat računa i priprema za plaćanje
Evidencija ulaznih i izlaznih 

računa, cca 1 evidencija
1 redovito Ured ravnatelja

F2.4. Vođenje evidencije o financijskim troškovima
Evidencija o financijskim 

troškovima, cca 1 evidencija
1 redovito Ured ravnatelja

F3.1.

Angažiranje 2 vrtlarska djelatnika za održavanje 

spomenika parkovne arhitekture - Arboretum 

Opeka

Ugovor o djelu, 12 kom 1 2010. Ured ravnatelja 56.472,00

F3.2.
Angažiranje suradnika za vođenje info-točke u 

park-šumi Trakošćan
Ugovor o djelu, 4 kom 1 2010. Ured ravnatelja 11.684,00

F3.3.

Angažiranje suradnika za stručno vođenje 

posjetitelja u spomeniku prirode - geološkom 

"Gaveznica - Kameni vrh"

Ugovor o pružanju usluga 

stručnog vodstva, 1 kom
1 2019. Ured ravnatelja

Aktivnost nije realizirana zbog situacije s COVID-

19

F3.4. Zapošljavanje suradnice za projekte
Ugovor na određeno, rad na 

projektu
1 2020. Ured ravnatelja

Suradnica za projekte zaposlena u sklopu 

projekta RIVERSIDE

68.156,00

Obavljanje poslova 

uredskog 

poslovanja

Jačanje kapaciteta 

JU



KOD
TIP 

ISTRAŽIVANJA

NAZIV PROJEKTA/  

UGOVORA
VRSTA/STANIŠNI TIP

PODRUČJE 

ISTRAŽIVANJA/  

PRAĆENJA STANJA

PROVODITELJ 

AKTIVNOSTI
METODOLOGIJA NAPOMENA

ZAPRIMLJENO 

IZVJEŠĆE

A4.1. monitoring

Praćenje stanja 

brojnosti kockavice 

(Fritillaria meleagris )

Kockavica (Fritillaria 

meleagris )
Varaždinska županija

monitoring, 

metodologija 

inventarizacije i 

praćenja stanja 

vaskularne flore 

(Nikolić, 2006.)

Aktivnost nije realizirana 

zbog situacije s COVID - 19
NE

A4.2. monitoring

Praćenje stanja 

populacije bijele rode 

(Ciconia ciconia )

Bijela roda (Ciconia 

ciconia )
Varaždinska županija stručna služba JU

monitoring, 

metodologija 

nacionalnog programa 

monitoringa gnijezdeće 

populacije bijele rode 

(T. Mikuska)

Izvješća proslijeđena u 

MINGOR
DA

A4.3. monitoring
Provjera stanja 

skloništa šišmiša
Šišmiši (Chiroptera )

Varaždinska županija - 

sklonište šišmiša u 

Župnoj crkvi sv. Petra i 

Pavla u Petrijancu

monitoring, prema 

standardiziranim

obrascima za 

monitoring

šišmiša u nadzemnim

objektima (DZZP 2013.)

Aktivnost nije realizirana 

zbog situacije s COVID - 19
NE

4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



NAZIV ZONE/PODRUČJA 

NADZORA

BROJ TDI PO 

ZONI/PODRUČJU 

NADZORA

BROJ PREKRŠAJA/  

ZABRANJENIH 

RADNJI

EKOLOŠKA MREŽA 6 0

REGIONALNI PARK 14 1

SPOMENICI PRIRODE 63 0

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ 2 0

PARK-ŠUME
38 2

SPOMENICI PARKOVNE 

ARHITEKTURE
321 3

UKUPAN BROJ 444 6

TIP PREKRŠAJA/  

ZABRANJENE RADNJE

SLUŽBENA 

BILJEŠKA

ZAPISNIK O 

NADZIRANOM 

DOGAĐAJU

NOVČANA KAZNA 

NA MJESTU 

POČINJENJA

RJEŠENJE
OPTUŽNI 

PRIJEDLOG

KAZNENA 

PRIJAVA

PROSLIJEĐENO 

NADLEŽNOJ 

SLUŽBI NA 

POSTUPANJE

NAPOMENA

UKUPAN BROJ 

TOG TIPA 

PREKRŠAJA

Bespravna gradnja 2 2 2

Ilegalni ribolov 0

Krivolov 0

Hvatanje strogo 

zaštićenih životinja
0

Branje strogo zaštićenih 

biljaka
0

Sječa šume 2 2 2

Ilegalna eksploatacija 

mineralnih sirovina
1 1

Odlaganje veće količine 

otpada izvan označenih 

odlagališta

10 10 prijava putem sustava ELOO 10

Bacanje otpadaka izvan 

predviđenog prostora
10 10 prijava putem sustava ELOO 10

5. Evidencija nadzora

Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

NAPOMENA

nelegalna gradnja

nelegalna sječa, devastacija 

parkovnog inventara

nelegalno odlaganje otpada

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA 



Izazivanje požara 0

Loženje vatre izvan 

naselja i označenih 

mjesta 

0

Vožnja/parkiranje izvan 

za to namjenjenih 

površina

0

Sidrenje/privez plovila 

(u unutarnjim vodama)
0

Privez plovila (na 

pomorskom dobru)
0

Kampiranje/logorovanje 

izvan označenih mjesta
0

Kupanje na mjestima 

gdje je ono zabranjeno
0

Ulaz bez 

ulaznice/vinjete
0

Oštećivanje i/ili 

uništavanje znaka i/ili 

informativne ploče

2 2 2

Postavljanje ploče, 

reklamnog i/ili drugog 

panoa bez dopuštenja

0

Ostalo 0

UKUPAN BROJ 27
0 0 0 0 0

26 27



NAZIV PROGRAMA BROJ POSJETITELJA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj posjetitelja na programima 0

NAZIV MANIFESTACIJE BROJ POSJETITELJA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama 0

LOKALITET/ULAZ/OBJEKT

POUČNA STAZA
BROJ POSJETITELJA

IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Geološki spomenik prirode Gaveznica-Kameni vrh 900 Procjena

Park-šuma Trakošćan 60000 Procjena

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA 

EKOLOŠKE MREŽE 

BROJ PRODANIH 

ULAZNICA

PROCJENA UKUPNOG 

BROJA POSJETITELJA

NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA BROJ ISPITANIKA SVRHA

NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE BROJ VOLONTERA
IZMJERENI BROJ 

/PROCJENA

Ukupan broj volontera 0

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

NAPOMENA

procjena individualnih posjeta

NAPOMENA

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

NAPOMENA

procjena temeljem broja posjetitelja u muzeju i info-

točki Trakošćan

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE 

NAPOMENA

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA
NAPOMENA

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

NAPOMENA



7. Rezultati projekata 

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE - U PROVEDBI

1. Naziv projekta: DRAVA LIFE - Integrirano upravljanje rijekama

Cilj projekta: Poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti u suradnji s 

tijelima iz područja upravljanja vodama, zaštite prirode i nevladinim organizacijama. 

Opis projekta: Projekt je odobren kroz program LIFE 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projektne 

aktivnosti na području Varaždinske županije obuhvaćaju revitalizaciju (obnovu rukavaca i proširenje 

korita) dijelova starog korita rijeke Drave na dvije lokacije - Otok Virje i Stara Drava Varaždin (projektna 

aktivnost Hrvatskih voda), te izradu i postavljanje šest informativno-edukativnih točaka - odmorišta s 

informativno-edukativnim sadržajima (projektna aktivnost JU).
Nositelj projekta: Hrvatske vode

Partner na projektu: WWF Austria, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, JU Varaždinske 

županije, JU Virovitičko-podravske županije, JU Koprivničko-križevačke županije

Vremensko trajanje projekta: 1.12.2015.-30.11.2020. (podnesen je zahtjev za produžetak trajanja 

projekta)

Financijska vrijednost projekta: 4.592.898,00 eura (JU VŽ 83.400,99 eura)

Kod aktivnosti u planskoj godini: 

Status projekta: Radovi su u tijeku, pred završetkom su aktivnosti vezane uz izradu i postavljanje šest 

informativno-edukativnih točaka - odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima o regionalnom 

parku Mura-Drava odn. pripadajućem području ekološke mreže.

2. Naziv projekta: Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river 

corridor through cross-sectoral cooperation (acronim: lifelineMDD)

Cilj projekta: Projektne aktivnosti usmjerene su na zaštitu i obnovu ekološke povezanosti riječnog 

koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog petodržavnog 

UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Rezultat zajedničke institucionalne 

suradnje biti će bolja povezanost i sinergija između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i poboljšana 

bioraznolikost i prirodna dinamika rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinjeti će 

zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između 

projektnih partnera i svih dionika koji će sudjelovati u upravljanju budućim pentalateralnim rezervatom 

biosfere.
Opis projekta: Projekt je odobren u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) Europske unije. 

Aktivnosti Javne ustanove Varaždinske županije obuhvaćaju prijevod/tisak više projektnih publikacija, 

izradu edukativne slikovnice o riječnim pticama i studije za razvoj didaktičkih programa za prezentaciju 

prirodnih vrijednosti rijeke Drave u Varaždinskoj županiji, organizaciju više volonterskih akcija i tečaja za 

voditelje riječnih škola, kao i nabavu opreme potrebne za uspostavu riječne škole na području 

Varaždinske županije.
Nositelj projekta: WWF Austria

Partner na projektu: Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südostesteiermark. 

Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF 

Adria Hrvatska, JU Varaždinske županije, WWF Mađarska, WWF Srbija, Pokrajinski zavod za zaštitu 

prirode Vojvodine, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje

Vremensko trajanje projekta: 1.07.2020. - 31.12.2022.

Financijska vrijednost projekta: ukupno 2.987.829,19 eura (JU VŽ 196.050,00 eura)

Kod aktivnosti u planskoj godini: .



Status projekta: Projekt je započeo u srpnju 2020. godine, projektne aktivnosti su se izvršavale u skladu s 

vremenskim planom projekta. Javna ustanova Varaždinske županije je u sklopu projekta realizirala 

planiranu izradu edukativne slikovnice o riječnim pticama. 

3. Naziv projekta: „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-

Danube“  (akronim: RIVERSIDE)

Cilj projekta: Uspostava suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-

mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt 

obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim 

područjem (koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa 

očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa. 

Opis projekta: Projekt je odobren u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-

2020. Aktivnosti Javne ustanove Varaždinske županije obuhvaćaju veći broj istraživanja vrsta i staništa na 

području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (Pisces, Odonata, Coleoptera, Lutra lutra, lokacije pogodne 

za birdwatching), pripremu i tisak publikacija (brošura) o istraživanim vrstama, pripremu i tisak vodiča za 

birdwatching na području Varaždinske županije, kao i razvoj sustava multimedijske interpretacije 

prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijskih aplikacija, nabava opreme).

Nositelj projekta: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-

podravske županije

Partneri na projektu: Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske, JU za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije

Vremensko trajanje projekta: 1.09.2020. - 31.08.2022.

Financijska vrijednost projekta:  ukupno 954.250,40 eura (JU VŽ 128.745,88 eura)

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt je započeo u rujnu 2020. godine, projektne aktivnosti su se izvršavale u skladu s 

vremenskim planom projekta. Javna ustanova Varaždinske županije je u sklopu projekta realizirala 

planirano zapošljavanje suradnice za projekte.

4. Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

Cilj projekta: Razviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000 kroz izradu planova 

upravljanja područjima ekološke mreže, jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom 

te intenzivirati komunikaciju o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže

Opis projekta: Projekt je odobren u okviru sredstava operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020. godine. Projektne aktivnosti između ostalog obuhvaćaju i izradu 5 planova upravljanja za 

područje Varaždinske županije, koji će u konačnici obuhvatiti 13 područja ekološke mreže NATURA 2000, 

kao i 7 zaštićenih područja Varaždinske županije.
Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za zaštitu prirode)

Suradnici: Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Vremensko trajanje projekta: rujan 2017.-prosinac 2022.

Financijska vrijednost projekta: 

Kod aktivnosti u planskoj godini: A6.1., A6.2.

Status projekta: Tijekom 2020. godine započele su aktivnosti vezane uz izradu plana upravljanja za 

područje uz rijeku Dravu (PU 007), u sklopu čega je JU dobila na raspolaganje i dodatnog djelatnika - 

asistenta za upravljanje. 

5. Naziv projekta: Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

Cilj projekta: Obnoviti i urediti zonu postojećeg (devastiranog) dječjeg igrališta u Dravskoj park-šumi u 

Varaždinu te postaviti dodatne edukativne elemente 



Opis projekta: Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne 

vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju obnovu i uređenje edukativnog 

šesterokutića za igru i edukaciju na dječjem igralištu u južnom dijelu šume, kao i postavljanje dodatnih 

edukativnih kazala u cilju edukacije o šumi i šumskom ekosustavu.

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: cca 556.531,25 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt je odobren, u tijeku su pripreme za provedbu nabave

6. Naziv projekta: Edukativno igralište u park-šumi Trakošćan

Cilj projekta: Urediti prostor za igru i edukaciju uz info-točku Trakošćan (adaptirana Ribarska kućica uz 

Trakošćansko jezero)

Opis projekta: Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne 

vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje više drvenih 

elemenata za igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na manjim šumskim čistinama 

koje se nalaze u neposrednoj blizini info-točke Trakošćan.

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: 743.950,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt je odobren, u tijeku su pripreme za provedbu nabave

7. Naziv projekta: Poučna staza Ivanščica

Cilj projekta: Urediti poučnu stazu iz Ivanca prema vršnom dijelu Ivanščice

Opis projekta: Projekt jeodobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne 

vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje više manjih odmorišta s 

poučnim info-pločama o prirodnim vrijednostima Ivanščice uz postojeći planinarski put Ivanec-Pilana-

Mrzljak-Črne mlake-Pasarićeva kuća.
Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: 709.650,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt je odobren, u tijeku su pripreme za provedbu nabave

8. Naziv projekta: Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama

Cilj projekta: Obnoviti postojeću parkovnu infrastrukturu te urediti prostor za igru i edukaciju unutar 

spomenika parkovne arhitekture - perivoja u Varaždinskim Toplicama



Opis projekta: Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i 

poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne 

vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju obnovu postojećeg parkovnog 

mobilijara (ograda vidikovca, info-ploče na poučnoj stazi) te izradu i postavljanje više drvenih elemenata 

za odmor, igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na čistini unutar šumskog dijela 

spomenika parkovne arhitekture - lječilišnog parka u Varaždinskim Toplicama.

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: 680.000,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt je odobren, u tijeku su pripreme za provedbu nabave

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE - PRIJAVLJENI ILI U FAZI PRIJAVE

9. Naziv projekta: Odmorište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

Cilj projekta: Uređenje odmorišta u sjevernom dijelu Dravske park-šume u Varaždinu, odnosno 

postavljanje manje promatračnice s informativno-edukativnim sadržajima o šumi i šumskom ekološkom 

sustavu

Opis projekta: Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i 

ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih 

područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju postavljanje manjeg vidikovca 

odn. promatračnice na čistini u sjevernom dijelu šume s pratećim informativno-edukativnim sadržajima o 

šumi i šumskom ekosustavu, čime se želi urediti mjesto za odmor posjetitelja te odvijanje radionica u 

sklopu škole u prirodi.

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: 636.137,50 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt prijavljen, čekaju se rezultati natječaja

10. Naziv projekta: Info-točka Gaveznica - Kameni vrh u Lepoglavi

Cilj projekta: Urediti info-točku odn. mjesto pogodno za odmor posjetitelja spomenika prirode - 

geološkog "Gaveznica - Kameni vrh" u Lepoglavi

Opis projekta: Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i 

ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih 

područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje 3 

nadstrešnice/sjenice na platou za posjetitelje s pratećim informativno-edukativnim sadržajima, čime se 

želi urediti ugodno mjesto za boravak posjetitelja i edukaciju na otvorenom.
Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: cca 669.580,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:



Status projekta: Projekt prijavljen, čekaju se rezultati natječaja

11. Naziv projekta: Odmorište "Hruškovec" - Kalnik

Cilj projekta: Dodatno urediti već postojeće odmorište uz Svetište Majke Božje Hruškovske (uz ugibalište 

za odmor kraj LC 25150, u blizini kamenoloma Hruškovec - Kalnik) te postaviti informativno-edukativne 

sadržaje za posjetitelje zaštićenog područja značajnog krajobraza Kalnik.

Opis projekta: Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i 

ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih 

područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje jedne 

sjenice za odmor, uređenje dva manja prijelaza (mosta) preko potoka Hruškovec, postavljanje više 

stolova i klupa (3-4 kompleta), kao i više informativno-edukativnih ploča na kojima će se prezentirati 

prirodne vrijednosti značajnog krajobraza Kalnik, prvenstveno šuma i šumskog ekološkog sustava.
Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: cca 571.350,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini: 

Status projekta: Projekt prijavljen, čekaju se rezultati natječaja

12. Naziv projekta: Vilinska šetnica u park-šumi Trakošćan

Cilj projekta: Dodatno urediti šetnicu oko Trakošćanskog jezera, postaviti nove informativno-edukativne 

sadržaje za one najmlađe posjetitelje.

Opis projekta: Projekt je prijavljen na natječaj u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i 

ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih 

područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i 

okolišne vrijednosti šumskih ekosustava". Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje kućica vila 

s edukativnim sadržajima koji tematski obrađuju pojedine elemente, pojave i procese u prirodi, a koji su 

prvenstveno vezani uz šumu i šumski ekološki sustav. Na taj se način tematika zaštite šuma i šumskog 

ekološkog sustava, ali i općenito zaštite prirode i okoliša, želi približiti onim najmlađim posjetiteljima park-

šume Trakošćan.

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: nema

Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci

Financijska vrijednost projekta: cca 730.350,00 kuna

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Projekt prijavljen, čekaju se rezultati natječaja

13. Naziv projekta: Zaštita i uređenje Spilje Vindija

Cilj projekta: Izrada projektne dokumentacije za osnovno unutrašnje uređenje i zaštitu spomenika 

prirode - paleontološkog "Spilja Vindija", ujedno i zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske 

(arheološki lokalitet).



Opis projekta: Projekt je u listopadu 2020. godine ponovno prijavljen na Natječaj Ministarstva kulture i 

medija za financiranje programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2021. godini. 

Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije osnovnog unutrašnjeg uređenja prostora 

spomenika prirode - paleontološkog Spilje Vindija, radi sprječavanja daljnjeg nekontroliranog ulaza u 

špilju, zaustavljanja daljnje devastacije kontrolnih profila te omogućavanja stručnog vođenja posjetitelja. 

Projektna dokumentacija obuhvatila bi razradu vođenja i postavljanja hodnih staza u unutrašnjosti špilje, 

kao i razradu preliminarnog rješenja zaštite i prezentacije glavnog profila i unutrašnjosti špilje. 

Nositelj projekta: JU Varaždinske županije

Partner na projektu: Nema

Vremensko trajanje projekta: planirano trajanje ožujak 2021. do studeni 2021.

Financijska vrijednost projekta: 206.250,00 kn

Kod aktivnosti u planskoj godini: 

Status projekta: Projekt prijavljen, čekaju se rezultati natječaja. Prijava koja je u listopadu 2019. 

prijavljena na isti natječaj, nije odobrena.  

14. Naziv projekta: European White Storks (Ciconia ciconia) Roofs - LIFE White Stork

Cilj projekta: Pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda bijelih roda na objektima, te povećati 

svijest javnosti o potrebi aktivnog djelovanja u zaštiti i očuvanju bijele rode, odnosno ovisnosti njezinog 

opstanka o djelovanju čovjeka.

Opis projekta: Krajem 2019. godine započele su pripreme za prijavu ovog projekta kroz program LIFE, 

potprogram OKOLIŠ, prioritetno područje Upravljanje i informacija. Unutar tog prioritetnog područja 

financiraju se projekti informiranja, podizanja svijesti i širenja informacija o okolišnim problemima. 

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvatile bi edukaciju i uključivanje škola u praćenje stanja 

populacije bijele rode (održavanje radionica i slično), kao i opremanje odn. uređenje tzv. rodinog kutka na 

4 lokacije (igrališta s informativno-edukativnim sadržajima o bijeloj rodi).
Nositelj projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Partner na projektu:  JU koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u županijama u kojima se nalaze 

gnijezda bijele rode (Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, 

Zagrebačka, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Požeško-

slavonska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska), Općina Velika Polana, Nacionalni park Dunav-

Drava.

Vremensko trajanje projekta:  planirana provedba aktivnosti kroz 3 do 4 godine

Financijska vrijednost projekta: cca 2.904.167,01 eura (JU VŽ 165.000,00 eura)

Kod aktivnosti u planskoj godini:

Status projekta: Na LIFE natječaj 2020. godine predana je Obavijest o prijavi projektnog sažetka (concept 

note), međutim projekt nije odobren. Projekt je trenutno u fazi pripreme za ponovnu prijavu na LIFE 

natječaj 2021. godine.



DJELATNOST TRAJANJE UGOVORA OSTVARENI PRIHOD 
DATUM SKLAPANJA 

UGOVORA
OVLAŠTENIK

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI



ODABRATI JEDNU OD PONUĐENIH TVRDNJI

VLASNISTVONEKRETNINE4
Vlasništvo JU
Unajmljena nekretnina
Pravo korištenja na nekretnini
Drugo

VLASNISTVOPOKRETNINE
Vlasništvo JU
Leasing
Drugo

TIPUGOVORA
Na neodređeno
Na određeno, sezonski rad
Na određeno, rad na projektu
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostalo

STRUCNASPREMA
NSS, NKV, PKV
KV, VKV, SSS
VŠS, VSS

TIPEDUKACIJE 
trening/tečaj/škola
seminar
kongres
studijsko putovanje/posjet
dodiplomski/diplomski studij
poslijediplomski studij
studijski boravak
izvanakademski dugotrajni program

TIP ISTRAZIVANJA
istraživanje
monitoring
istraživanje i monitoring
ostalo

IZMJERENI BROJ
Izmjereni broj
Procjena

PRIORITET
1
2
3



osnovna škola ili niže NSS, NKV, PKV
srednja škola/gimnazija KV, VKV, SSS
viša/visoka škola ili više VŠS, VSS


