MUZEJ MEĐIMURJA ĈAKOVEC
Trg Republike 5

ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
Muzeja MeĎimurja Čakovec
održane 02.rujna 2016. u 16,00 sati

Nazočni: mr.sc.Vladimir Kalšan
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.
Ivana Maltarić, dipl.odgojitelj
Ana Šestak, prof.povijesti i dipl.antropolog
Ravnatelj mr.sc. Vladimir Kalšan , otvorio je sjednicu, te predloţio izmjene toĉke 3. i 4.
Dnevnog reda
1. Konstituiranje Upravnog vijeća Muzeja MeĊimurja Ĉakovec
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća MMĈ
3. Prijedlog za razrješenje ravnatelja Muzeja MeĊimurja Ĉakovec
4. Donošenje uvjetne Odluke da se nakon pregovaraĉkog postupka sklopi
ugovor s izvoditeljem Graditelj, vl. Stjepana Huzjaka iz Gornje Poljane
5. Informacija o prijavljenim programima za 2017. godinu na Poziv
Ministarstva kulture RH
6. Ostala pitanja.
koje su jednoglasno usvojene.

Ad. 1)
U ime osnivaĉa Ţupan MeĊimurske ţupanije donio je Rješenje o imenovanju ĉlanova
Upravnog vijeća Muzeja MeĊimurja Ĉakovec, s danom 18.kolovoza 2016.g. godine na
mandat od četiri godine
1.VLADIMIR TOPOLNJAK iz Nedelišća, Ul. Josipa Štolcera Slavenskog 16
2. IVANA MALTARIĆ, iz Peklenice, Ţivice 28
Struĉno vijeće Muzeja izabralo je za ĉlana Upravnog vijeća Anu Šestak, kustosicu Povijesnog
odjela.
ZAKLJUČAK AD. 1)
Konstituirano je Upravno vijeće Muzeja MeĊimurja Ĉakovec s danom 18. kolovoza
2016.godine, na mandat od četiri godine, koje broji tri ĉlana i to:
1. Vladimir Topolnjak
2. Ivana Maltarić
3. Ana Šestak

Ad. 2)

Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Vladimir Topolnjak, dipl.ing. a za zamjenika
predsjednika Upravnog vijeća Ivana Maltarić.
ZAKLJUČAK AD. 2)
Jednoglasno se za predsjednika Upravnog vijeća Muzeja MeĊimurja Ĉakovec bira Vladimir
Topolnjak, dipl.ing. a za zamjenika predsjednika Ivana Maltarić

Ad. 3)
Skupština MeĊimurske ţupanije imenovala je ravnatelja s danom 20. oţujka 2014. godine na
mandat u trajanju od 4 godine.
Ravnatelj mr.sc. Vladimir Kalšan uputio je Upravnom vijeću sukladno ĉlanku 47. Statuta
Muzeja zahtjev za razrješenje s danom 25.listopada 2016.g. zbog odlaska u starosnu
mirovinu, s obzirom da 26.listopada puni 65 godina ţivota i ima 40 godina radnog staţa.
Upravno vijeće u skladu s Statutom MMĈ-a ĉlanak 49., podnosi prijedlog za razrješenje
ravnatelja Skupštini MeĊimurske ţupanije zbog odlaska u starosnu mirovinu s danom
25.listopada 2016.g.
Sukladno ĉlanku 50. Statuta MeĊimurska ţupanija će u sluĉaju razrješenja ravnatelja
imenovati vršitelja duţnosti ravnatelja. Muzej je duţan pokrenuti postupak za imenovanje
ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja duţnosti.
ZAKLJUČAK AD. 3)
U skladu s Statutom MMĈ-a ĉlanak 49. Upravno vijeće podnosi prijedlog za razrješenje
ravnatelja zbog odlaska u starosnu mirovinu s danom 25.listopada 2016.g.

Ad. 4)
Ravnatelj Muzeja upoznao je ĉlanove Upravnog vijeća s tijekom postupka javne nabave za
nastavak radova na rekonstrukciji dijela nosive konstrukcije palaĉe Starog grada. Dana
31.kolovoza 2016.g. bilo je javno otvaranje elektronski pristiglih ponuda. Pristigle su ukupno
2 ponude i to od Graditelja vl. Stjepana Huzjaka iz Gornje Poljane i Tekeli projekta iz
Murskog Središća. Obje imaju nedostatke vezane uz elektroniĉki potpis. Financijski je
jeftinija ponuda Graditelja. Zakljuĉeno je od strane Struĉnog povjerenstva da se nakon analize
obiju ponuda provede pregovaraĉki postupak i sklopi ugovor s ponuditeljem „Graditelj“
vlasnika Stjepana Huzjaka iz Gornje Poljane.
ZAKLJUČAK AD. 4)
Upravno vijeće jednoglasno donosi uvjetnu Odluku da se nakon pregovaraĉkog postupka
sklopi ugovor s izvoditeljem Graditelj, vl. Stjepana Huzjaka iz Gornje Poljane, za nastavak
radova na rekonstrukciji dijela nosive konstrukcije palaĉe Starog grada.

Ad. 5)
Ravnatelj Muzeja mr.sc. Vladimir Kalšan upoznao je ĉlanove Upravnog vijeća o odazivu
Muzeja na Poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017.g. Ukupno je predloţeno 19 programa u ukupnom iznosu od

5.101.473,28 od ĉega se 4.323.089,03 kn oĉekuje od Ministarstva kulture, kn 816.784,25 od
osnivaĉa a kn 61.600,00 iz ostalih izvora.

ZAKLJUČAK AD. 5)
Upravno vijeće prima na znanje informaciju o prijavljenim programima za 2017. godinu na
Poziv Ministarstva kulture RH.

Ad. 6)
Ravnatelj Muzeja informirao je ĉlanove Upravnog vijeća o predstojećim dogaĊanjima oko
obiljeţavanja 450. obljetnice Sigetske bitke i pogibije Nikole Zrinskog Sigetskog. Muzej će
organizirati izloţbu koja će trajati od 16. do 30.rujna na kojoj će biti izloţeni kaciga i maĉ
Nikole Zrinskog Sigetskog koji se ĉuvaju u Beĉu i nisu do sada izloţeni, tako da oĉekujemo
veliki interese hrvatske i maĊarske javnosti. Promotivni letak poslan je na sve škole, tiskat će
se dvojeziĉni katalog izloţbe. Osim izloţbe odrţat će se znanstveni skup u suorganizaciji s
Maticom Hrvatskom, Druţbom Braće Hrvatskog Zmaja. Upravo se vani odrţava Zrinski art
festival organizatora Damira Klaića. Muzej će odrţavati edukativne radionice za djecu
predškolskog i školskog uzrasta.

Zapisniĉar:
Danica Šebestijan

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

