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         Z A P I S N I K 

          sa 14. sjednice Upravnog vijeća 
                 Muzeja Međimurja Čakovec održane 
                                                12.ožujka 2015.g. u 9,00 sati 
 
Nazočni: mr.sc. Vladimir Kalšan 
                 Vladimir Topolnjak, dipl.ing. 
                 Maša Hrustek Sobočan, prof. 
                 Jadranka Sabol, oecc. 
                     
Odsutna: Ana Slamek, prvostupnik sestrinstva 
 
Predsjednik Upravnog vijeda Vladimir Topolnjak, dipl.ing. otvorio je sjednicu, te predložio 
slijededi 
 
 
    D n e v n i    r e d 
                       1. Usvajanje zapisnika s 12. i 13. sjednice Upravnog vijeda 
                       2. Usvajanje  Izvješda o radu Muzeja Međimurja Čakovec i  

  Godišnjeg financijskog izvješda za 2014.g. 
          3. Ostala pitanja            

 
 
Ravnatelj mr.sc. Vladimir Kalšan predložio je dopunu unutar 3. točke Ostala pitanja na teme:  
1. Informacija o fizičkom i verbalnom napadu na ravnatelja Muzeja 
2. Zapisnik o provedenoj reviziji Zbirke Luje Bezeredija 
 
 ZAKLJUČAK AD 1) 
Upravno vijeće MMČ-a jednoglasno bez primjedbi donosi  Odluku o usvajanju Zapisnika s 
12. i 13. sjednice Upravnog vijeća. 
  
     Ad. 2) 
 
Ravnatelj Muzeja mr.sc. Vladimir Kalšan upoznao je članove s Izvješdem ravnatelja o 
izvršenju programa rada Muzeja  Međimurja Čakovec za 2014. a Jadranka Sabol s Godišnjim 
financijskim izvješdem. 
Ravnatelj Muzeja iscrpno je obrazložio sve aktivnosti unutar redovne muzejske djelatnosti 
koje su se odvijale protekle godine. 
U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi Muzeja Međimurja Čakovec u iznosu od 
kn 3.438.691,85. Ukupno rashodi iznose 3.725.465,55 kn. Muzej Međimurja Čakovec 
ostvario je na kraju izvještajnog razdoblja manjak prihoda i primitaka u iznosu od kn 
286.773,70. Zajedno s prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz 2013.g. u iznosu od kn 



47.430,74 konačni rezultat za 2014. godinu je: manjak prihoda poslovanja za pokride u 
slijededem razdoblju u iznosu od kn 334.204,44.        
V.Topolnjak: Godišnje izvješde o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2014.g. vrlo je detaljno i 
pobrojane su sve aktivnosti koje su se odvijale  unutar redovne muzejske djelatnosti, 
djelatnosti zaštite spomenika kulture i  rad na prekograničnim projektima. 
Maša Hrustek-Sobočan: Molim da se u sklopu Izvješda o radu Upravnog vijeda u dijelu gdje se 
navode troškovi upozna javnost da je 50% neto naknade za rad predsjednika i članova 
upladeno u korist dviju međimurskih zaklada, sukladno naputku Župana. 
 
ZAKLJUČAK AD 2) 
Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvješde o radu Muzeja Međimurja Čakovec i Godišnje 
financijsko izvješde za 2014.g.  
 
      Ad. 3) 
Ostala pitanja: 

1. Informacija o fizičkom i verbalnom napadu na ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 
2. Zapisnik o provedenoj reviziji Zbirke Luje Bezeredija 

 
1. Dana 24.02.2014.g. dvojica zaposlenika Muzeja Međimurja Čakovec Stjepan Jerkovid, 

restaurator i Nikola Vukina preparator fizički i verbalno napali su ravnatelja MMČ 
Vladimira Kalšana u uredu ravnatelja. Stjepan Jerkovid upao je u ured ravnatelja s 
nožem i prijetio da de ga ubiti, jer mu nije dovoljno toplo u radionici, napadu se 
pridružio i Nikola Vukina vrijeđajudi ravnatelja i njegovu obitelj, te je došlo do 
naguravanja Jerkovida i Vukine s jedne strane i ravnatelja s druge. S.Jerkovid  je 
prijetio da de drugi put u ured dodi sa sjekirom. Napade, naguravanja, mahanje 
nožem i uvrede prekinula je zamjenica ravnatelja Maša Hrustek Sobočan ušavši u 
ured. Ravnatelj Muzeja pozvao je nakon toga policiju i krenula je uobičajena 
procedura za takve prilike. Opdinsko državno odvjetništvo u Čakovcu pokrenulo je 
kazneni postupak i donijelo mjeru zabrane prilaženja S.Jerkovida ravnatelju V.Kalšanu 
bliže od 30 metara, a u slučaju Nikole Vukine uputilo je oštedenika Vladimira Kalšana 
na privatnu tužbu. Ravnatelj mr.sc. V.Kalšan bio je na bolovanju od 25.02.2015. do 
27.02.215.g. zbog zadobivenih ozljeda na radu. U skladu sa svojim ovlastima prema 
Statutu Muzeja Međimurja ravnatelj je u petak 06.ožujka 2015.g. dao dostaviti 
pismenim putem (urgent s povratnicom) Stjepanu Jerkovidu izvanredni otkaz ugovora 
o radu, a Nikoli Vukini posljednju opomenu pred otkaz ugovora o radu. Nikola Vukina 
je dobio rješenje o korištenju godišnjeg odmora do 22.travnja 2015.g. kada navršava 
65 godina i po sili zakona odlazi u mirovinu.  

2. Provedena je revizija Zbirke Luje Bezeredija od strane Komisije za reviziju i podnosi se  
Upravnom vijedu na uvid Zapisnik. 

 
 
 
 
 
 

Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeda: 
      Danica Šebestijan    Vladimir Topolnjak, dipl.ing. 


