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          Z A P I S N I K 

           s 8. sjednice Muzejskog vijeća 

                       Muzeja Međimurja Čakovec  

        održane 27.veljače 2018. u 8,00 sati 
 

 

 

Nazočni: Maša Hrustek Sobočan, prof. ,  ravnateljica 

                Vladimir Topolnjak, dipl.ing. 

                Ivana Maltarić, dipl.odgojitelj 

                Karolina Juzbašić mag.ing. 

                Ana Šestak, prof.povijesti i dipl.antropolog 

                Branka Marciuš, dipl.arheolog i prof.povijesti 

                Ana Hrustek, voditelj računovodstva 

 

Predsjednik Muzejskog vijeća V.Topolnjak otvorio je sjednicu, te predložio slijedeći 

 

    D n e v n i    r e d  

                        1. Usvajanje Zapisnika s 7. sjednice Muzejskog vijeća 

                        2. Usvajanje Programa rada Muzeja za 2018.g.                         

                        3. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja     

                            za prijam u radni odnos muzejskog pedagoga                                                

                        4. Ostala pitanja. 

 

koji je jednoglasno usvojen. 

                         

     Ad. 1) 

ZAKLJUČAK AD.1.) 

Zapisnik s 7. sjednice Muzejskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 

      Ad. 2) 

Ravnateljica M.Hrustek Sobočan upoznala je članove Muzejskog vijeća s Programom rada 

Muzeja za 2018.g. koji je vrlo opsežan, u nadi da će biti prepoznat od strane onih koji ga 

financiraju. Zadovoljna sam s novozaposlenim djelatnicima i vjerujem da da će rezultati rada 

biti još vidljiviji. 

V.Topolnjak: Budućnost će pokazati da se vođenjem  dobre kadrovske politike, 

zapošljavanjem stručnih ljudi, ostvaruju sve dojmljiviji rezultati. 

 

ZAKLJUČAK AD.2) 

Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja Program rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2018. 

godinu. 

 

 

 

 



 

      Ad. 3) 

Ravnateljica M.Hrustek Sobočan upoznala je članove Muzejskog vijeća s rezultatima javnog 

natječaja za radno mjesto: muzejski pedagog i kustos Kulturno-povijesnog odjela. Stručno 

povjerenstvo za odabir kandidata predložilo je ravnateljici da donese Odluke o odabiru za 

slijedeće kandidate: Ines Virč-muzejski pedagog i Tajana Vidović-kustos Kulturno-

povijesnog odjela. Nakon primitka Odluke o odabiru kandidatkinja Iva Bosnić iz Varaždina 

zatražila je 16.veljače 2018. uvid u natječajnu dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Na 

Odluku o odabiru kandidatkinje za muzejskog pedagoga pristigla je u zakonskom roku žalba 

kandidatkinje Ive Bosnić iz Varaždina, zaposlene od siječnja 2014. u Srednjoj školi Čakovec 

na puno radno vrijeme kao profesor engleskog jezika i likovne umjetnosti. Njezina žalba 

bazirana je na dvije stvari: 

1. Nije bilo provjeravanja poznavanja stranog jezika, poznavanja rada na računalu i 

sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. 

Napomena: Iako nije bilo pismene provjere, provjeravanje se vršilo usmenim putem i 

bodovano je. 

2. Odabrana kandidatkinja nije dokazala svoje jezične sposobnosti niti testiranjem niti 

priloženim dokazom. 

Napomena: Kandidatkinja je na usmenom testiranju dala na uvid svoj indeks s doktorskog 

studija s položenim engleskim i njemačkim jezikom, te je testirana usmeno, što kandidatkinja 

koja se žali nije mogla znati. Također dokaz o poznavanju stranog jezika nije bio uvjet u 

natječajnoj dokumentaciji. 

ZAKLJUČAK AD.3) 

Uzimajući u obzir žalbene navode kandidatkinje Ive Bosnić iz Varaždina Muzejsko 

vijeće utvrđuje pojedine propuste u provođenju predmetnog natječajnog postupka i 

donosi jednoglasno Odluku o poništenju javnog natječaja za prijem u radni odnos 

muzejskog pedagoga. Ujedno Muzejsko vijeće raspisuje novi natječaj kojeg je potrebno 

provesti u skladu s Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja 

Međimurja Čakovec. 

 

      Ad. 4) 

    

1..Ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan podnijela je na usvajanje izvješće o 

provedenoj reviziji Zbirke međimurskog folklornog stvaralaštva u sklopu Etnografskog 

odjela. 

2.V.Topolnjak: Obavještavam Muzejskog vijeće da sam se kao član podupiratelj pridružio 

Zakladi Dr. Vinko Žganec uplatom kn 500,00. Pozivam ostale članove imenovane od strane 

osnivača da do 01.ožujka 2018. učine isto  u skladu s Odlukom s prošle sjednice. 

 

ZAKLJUČAK AD. 4. 

1. Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja izvješća o provedenoj reviziji Zbirke 

međimurskog folklornog stvaralaštva u sklopu Etnografskog odjela. 

 

2. Članovi Muzejskog vijeća imenovani od strane osnivača pridružiti će se kao članovi 

podupiratelji Zakladi Dr. Vinko Žganec.     

 

            

 

Zapisničar:     Predsjednik Muzejskog vijeća: 

Danica Šebestijan    Vladimir Topolnjak, dipl.ing.   


