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         Z A P I S N I K 

          sa 16. sjednice Upravnog vijeda 
                 Muzeja Međimurja Čakovec održane 
                                                21.listopada 2015.g. u 10,00 sati 
 
Nazočni: mr.sc. Vladimir Kalšan 
                 Vladimir Topolnjak, dipl.ing. 
                 Maša Hrustek Sobočan, prof. 
                 Ivana Maltarid,  

    Jadranka Sabol, oecc. 
                     
 
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  15. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Odluke o zapošljavanju kustosa Povijesnog odjela  

3. Donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa kustosa Etnografskog 

    odjela na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja 

            4. Ostala pitanja            

 

 
Ravnatelj mr.sc. Vladimir Kalšan predložio je dopunu unutar 4. točke Ostala pitanja na temu:  

1. Zapisnici o provedenoj reviziji muzejske građe 
2. Imenovanje Komisije za reviziju građe Kulturno-povijesnog odjela 

 
 ZAKLJUČAK AD 1) 
Upravno vijede MMČ-a jednoglasno bez primjedbi donosi  Odluku o usvajanju Zapisnika 
15. sjednice Upravnog vijeda. 
  
                  Ad. 2) 
Ravnatelj V.Kalšan obavijestio je članove Upravnog vijeda o rezultatima provedenog 
natječaja za radno mjesto kustosa Povijesnog odjela. Pristiglo je 13 zamolbi od kojih vedina 
zadovoljava uvjete natječaja, pogotovo oni koji su bili na stručnom osposobljavanju za 
kustosa Povijesnog odjela u Muzeju. Predlaže se da se na to radno mjesto zaposli na 
neodređeno vrijeme Ana Šestak, profesor povijesti i diplomirani antropolog iz Orehovice koja 
je u više navrata od 2006. godine bila zaposlena u Muzeju na određeno vrijeme i stekla 5 
godina radnog staža i iskustva na poslovima kustosa Povijesnog odjela. 
 
ZAKLJUČAK AD. 2)       
Upravno vijede jednoglasno donosi Odluku o zapošljavanju Ane Šestak, profesora povijesti 
i diplomiranog antropologa iz Orehovice na radnom mjestu kustosa Povijesnog odjela 
Muzeja s danom 26.listopada 2015.g. 
 



Ad. 3) 
Ravnatelj V.Kalšan predložio je zbog sporazumnog raskida radnog odnosa s kustosicom 
Jelenom Tisaj koja je s danom 16.10.2015. otišla na drugo radno mjesto i promijenila 
prebivalište, donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa kustosa Etnografskog  
odjela na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja. 
 
ZAKLJUČAK AD 3) 
Upravno vijede jednoglasno donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa kustosa 
Etnografskog  odjela na neodređeno vrijeme i raspisuje  natječaj. 
 
                                                                               Ad. 4.) 
      
 
 Ostala pitanja: 

Ravnatelj mr.sc. Vladimir Kalšan predložio je dopunu unutar 4. točke Ostala pitanja 
na temu:  

1. Usvajanje Zapisnika  o provedenoj reviziji muzejske građe i to za  Zbirku Ladislava 
Kralja Međimurca unutar Likovne galerije i Zbirke seoskog kudanstva i Zbirke seoskog 
gospodarstva unutar Etnografskog odjela. 

       2.   Imenovanje Komisije za reviziju građe Kulturno-povijesnog odjela 
 
 
ZAKLJUČAK AD 4) 

1. Upravno vijede jednoglasno usvaja Zapisnike o provedenoj reviziji  Zbirke Ladislava 
Kralja Međimurca iz fundusa Likovne galerije i Zbirke seoskog kudanstva i Zbirke 
seoskog gospodarstva iz fundusa Etnografskog odjela. 

2. Upravno vijede jednoglasno usvaja Zapisnik Stručnog vijeda o imenovanju Komisije 
za reviziju građe unutar Kulturno-povijesnog odjela. 

 
 
 
 

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


