
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC 

Trg Republike 5      

 

 

 

          Z A P I S N I K 

           s 4. sjednice Muzejskog vijeća 

                       Muzeja Međimurja Čakovec  

        održane 12.svibnja 2017. u 12,45 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 

 

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

 

    D n e v n i    r e d  

                        1. Usvajanje Zapisnika s 2. i 3. sjednice Muzejskog vijeća 

2. Usvajanje I. izmjena Poslovnika o radu Muzejskog vijeća  

3. Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljicom Muzeja 

4. Izvješće Povjerenstva za odabir kandidata za Voditelja računovodstva 

  5. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije 

                        6. Donošenje Odluke o korištenju mobitela  

                        7. Ostala pitanja     

koji je jednoglasno usvojen. 

                         

     Ad. 1) 

ZAKLJUČAK AD.1.) 

Zapisnici s 2. i 3. sjednice Muzejskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 

 

      Ad. 2) 

Ravnateljica Muzeja M.Hrustek Sobočan predložila je Muzejskom vijeću dopunu članka 8. 

Poslovnika o radu Muzejskog vijeća. Iznimno na prijedlog ravnatelja, predsjednik Muzejskog 

vijeća može sazvati sjednicu koja se će održati elektronskim putem. Poziv sa pripadajućim 

materijalima dostavlja se elektronskim putem. Glasanje po predmetnim točkama u pozivu 

obavlja se elektronski zaključno do definiranog roka. 

ZAKLJUČAK AD.2.) 

Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja I. izmjenu Poslovnika o radu Muzejskog vijeća.  
 

 

 

 

 

 

 



       

Ad. 3) 

Predlaže se Muzejskom vijeću sklapanje Ugovora o radu s ravnateljicom Muzeja Mašom 

Hrustek Sobočan za mandatno razdoblje od četiri godine temeljem Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec kojeg je donijela Skupština Međimurske županije 

dana 09.ožujka 2017.g. 

ZAKLJUČAK AD. 3) 

Muzejsko vijeće jednoglasno sklapa Ugovor o radu s ravnateljicom Muzeja Mašom 

Hrustek Sobočan za mandatno razdoblje od četiri godine temeljem Rješenja o 

imenovanju ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec kojeg je donijela Skupština 

Međimurske županije dana 09.ožujka 2017.g.  

 

 

Ad. 4) 

Ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan podnijela je Izvješće Povjerenstva za odabir 

kandidata za Voditelja računovodstva. Ukupno je pristiglo četrdeset prijava na raspisani 

natječaj. Na razgovor je pozvano dvanaest kandidata. Izabrana  je kandidatkinja Ana Hrustek 

magistra ekonomije iz Male Subotice. Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme od 

1 godine sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 

mjeseca. 

ZAKLJUČAK AD. 4. 

Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće Povjerenstva za odabir kandidata za 

Voditelja računovodstva. 

 

      Ad. 5) 

Ravnateljica Muzeja predlaže donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije. 

Osim nje predlaže se za potpisnicu Ana Šestak, kustosica Povijesnog odjela i članica 

Muzejskog vijeća. 

ZAKLJUČAK AD. 5. 

Muzejsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o potpisnicima financijske dokumentacije 

Muzeja: to su ravnateljica Maša Hrustek Sobočan i kustosica Povijesnog odjela Ana 

Šestak. 

 

               Ad. 6) 

Ravnateljica Muzeja predlaže donošenje Odluke o korištenju službenih mobitela i to: 

ravnateljici do 400,00 kuna mjesečno, tajnici do 150,00 kuna mjesečno i domaru do 150,00 

kuna mjesečno. 

ZAKLJUČAK AD. 6.) 

Muzejsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o korištenju službenih mobitela. 

 

             Ad. 7. 

Ravnateljica Maša Hrustek Sobočan izvijestila je o ostalim događanjima u Muzeju: 

1. Potpisan je ugovor za EU projekt „Muzej nematerijalne baštine“ u vrijednosti od kn 

41.800.000, od čega su kn 36.500.000,00 sredstva EU a ostatak je učešće MŽ. Projekt je 

službeno započeo 02.svibnja 2017. Ravnateljica radi na projektu 35% radnog vremena a 

kustosice 29% radnog vremena, sukladno tome sklopiti će se Aneksi ugovora o radu.  

2. Stari grad Čakovec prijavljen za dobivanje oznake Europske kulturne baštine.  

3. Očekuju se rezultati prijava ne prekogranične projekte. 

4. Intenzivno smo bili uključeni u ovogodišnje Dane Međimurske županije tijekom IV.mj. 



5. Otvaramo 19.svibnja tematsku izložbu Arheološkog odjela „Kamen na prapovijesni način-

Glačane kamene alatke iz fundusa MMČ-a“ . Tematska izložba Etnografskog odjela biti će 

početkom Adventa, između njih biti će likovne izložbe. 

6. Imamo dvoje ljudi na stručnom osposobljavanju povjesničara i povjesničarku umjetnosti. 

Jako sam zadovoljna njihovim radom i aktivnošću na obradi muzejske građe. 

V.Topolnjak: Čestitamo na svemu iznesenom i želimo puno uspjeha u planiranim 

aktivnostima ove godine. 

 

Dovršeno u 13,15 sati. 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik Muzejskog vijeća: 

Danica Šebestijan    Vladimir Topolnjak, dipl.ing.   


